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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636719-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Trąbki Wielkie: Usługi związane z odpadami
2020/S 252-636719

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Trąbki Wielkie
Adres pocztowy: ul. Gdańska 12
Miejscowość: Trąbki Wielkie
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sikora
E-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 
Tel.:  +48 512006356
Faks:  +48 586828319
Adresy internetowe:
Główny adres: https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-k/przetargi/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/trabkiw_ug

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Trąbki Wielkie od 1.4.2021 do 31.3.2022
Numer referencyjny: ZP.271.15.2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z 
terenu gminy Trąbki Wielkie w okresie od 1.4.2021 do 31.3.2022.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Usługi będą świadczone na terenie gminy Trąbki Wielkie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z 
terenu gminy Trąbki Wielkie w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbieranie, transport i zagospodarowywanie odpadów komunalnych (niesegregowanych, segregowanych i z 
objazdowej zbiórki odpadów):
— ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych,
— domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
— z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Trąbki Wielkie, 
z wyłączeniem nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza;
2) odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 
znajdującego się w Trąbkach Wielkich, ul. Pocztowa 30;
3) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne w pojemniki na odpady zmieszane;
4) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne w worki do segregacji odpadów komunalnych;
5) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych (bloków) w pojemniki do segregacji 
odpadów komunalnych;
6) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontenery/pojemniki lub wydzielone 
segmenty do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów;
7) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania, transportu i zagospodarowywania wszystkich odpadów 
komunalnych wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz z punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Trąbki Wielkie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zwany dalej jako SOPZ”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2021
Koniec: 31/03/2022
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
— posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach,
— aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) lub aktualny wpis 
do BDO.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę bądź wykonuje usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w sposób ciągły (tzn. co najmniej przez okres 12 kolejnych miesięcy) o wartości zamówienia 
niemniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trabkiw_ug

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:15

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: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 10.20 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w 
siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, POLSKA – 
w sali konferencyjnej na piętrze.
Prosi się Wykonawców o poczekanie przed urzędem, a po godzinie 10.15 zaprosimy na salę otwarcia.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: 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://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postepu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się 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 ustawy 
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: 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://UZP.GOV.PL

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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