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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:676884-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowogród Bobrzański: Usuwanie i obróbka odpadów
2022/S 235-676884

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 10
Miejscowość: Nowogród Bobrzański
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 66-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Napierała
E-mail: napierysz@interia.pl 
Tel.:  +48 668826568
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zgkim-nowogrod.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: www.zgkimnb.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zgkim-nowogrod.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://zgkim-nowogrod.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Nowogród Bobrzański w 2023r.

II.1.2) Główny kod CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przyjęcia i zagospodarowania odpadów 
wyszczególnionych poniżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779, 784, 1648) oraz innymi przepisami prawa, w tym zakresie ochrony 
środowiska.
1.2. Zagospodarowanie odpadów polega na przetworzeniu odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 21 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648).

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: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Nowogród Bobrzański

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przyjęcia i zagospodarowania odpadów 
wyszczególnionych poniżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 
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o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779, 784, 1648) oraz innymi przepisami prawa, w tym zakresie ochrony 
środowiska.
1.2. Zagospodarowanie odpadów polega na przetworzeniu odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 21 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648).
1.3. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10).
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:
-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 – 1640Mb,
-Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 – 170Mb,
-Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 – 150Mb,
-Odzież 20 01 10 – 8Mb,
-Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 02 03 – 15Mb,
-Skratki 19 08 01 – 8Mb,
-Tworzywo sztuczne - styropian 17 02 03 – 20Mb,
-Zmieszane odpady z betonu 17 01 07 – 40Mb,
-Odpady z betonu i gruz betonowy 17 01 01 – 5Mb,
-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (i inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) 
17 09 04 – 5Mb,
-Zawartość piaskowników 19 08 02 – 4Mb,
-Zużyte opony 16 01 03 – 5Mb,
-Opakowania z tworzyw sztucznych - zamieszkałe 15 01 02 – 200Mb,
-Opakowania z tworzyw sztucznych - niezamieszkałe 15 01 02 – 15Mb,
-Opakowania z papieru i tektury - zamieszkałe 15 01 01 -80Mb,
-Opakowania z papieru i tektury - niezamieszkałe 15 01 01 – 10Mb,
-Opakowania ze szkła - zamieszkałe 15 01 07 – 220Mb,
-Opakowania ze szkła - niezamieszkałe 15 01 07 – 10Mb,
-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 – 15Mb,
-Materiały inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 17 06 04 – 2Mb.
1.5. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w 2023r. – 2622Mb. Szczegółowe 
informacja dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia są zawarte w SWZ w rozdziale 7 oraz w załączniku 9 do 
SWZ - wzór umowy;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
IV kwartał 2023r.

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
W celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Szczegółowe informacje związane z RODO zawarte są w rozdziale 6 SWZ.

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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
a) posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia, b) posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779, 784, 1648) o ile obowiązek taki wynika z przepisów 
wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 400 000 zł 
(słownie: czterysta tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi obejmującą-obejmujące zagospodarowanie 
odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 2000 Mg przez okres co najmniej 12 miesięcy. Warunek 
uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym 
zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp oraz na warunkach określonych we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

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
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Data: 03/01/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/01/2023
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie prowadzonego postępowania pod 
adresem: https://zgkim-nowogrod.ezamawiajacy.pl w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego.

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:
IV kwartał 2023r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszym postępowaniu zawarte są w rozdziale 11 SWZ.
2. Kryteria dopuszczalności Wykonawcy zostały określone w rozdziale 9 i 10 SWZ.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy
Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 22458784
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://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 zostały określone w rozdziale 24 SWZ

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 22457701
Faks:  +48 22457700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2022
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