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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:539928-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chełmża: Usługi wywozu odpadów
2019/S 220-539928

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmża
Adres pocztowy: ul. gen. J. Hallera 2
Miejscowość: Chełmża
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zdzisław Stasik
E-mail: przetargi@um.chelmza.pl 
Tel.:  +48 566392335
Faks:  +48 566752122
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.chelmza.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
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:
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Chełmża w latach 2020–2022
Numer referencyjny: GKM.271.1.15.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

mailto:przetargi@um.chelmza.pl
www.bip.chelmza.pl
https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne
https://epuap.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miasto Chełmża w terminie od dnia 1.1.2020 do
dnia 31.12.2022 r. oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w ww. okresie, jak również dysponowanie terenem pod przedmiotowy Punkt, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i prac/czynności,
stanowiący jednocześnie podstawę realizacji przedmiotu zamówienia, został zawarty w załącznikach do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90511200
90500000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina miasto Chełmża.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miasto Chełmża w terminie od dnia 1.1.2020 r.
do dnia 31.12.2022 r. oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (w ww. okresie), jak również dysponowanie terenem pod przedmiotowy Punkt,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu
zamówienia zobowiązany będzie do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu (w stosunku do faktycznie
odebranej ilości odpadów komunalnych), przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
art. 3b ust. 1 i 2, art. 3c, art. 9g ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2010) oraz rozporządzeniami [określonymi w pkt 2.25. ppkt 10 i 12 niniejszego załącznika –
Opisu przedmiotu zamówienia], tj.: rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14.12.2016. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 15.12.2017 r. w
sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz.
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2412). W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego wyposażenia
nieruchomości stanowiących przedmiot umowy w pojemniki do segregacji (składowania) odpadów komunalnych
– zmieszanych i segregowanych (na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami). Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością
i na zasadach określonych w: projekcie uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z projektem regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminach, obowiązującymi w okresie realizacji zamówienia. Wywóz zebranych odpadów komunalnych
Wykonawca będzie realizował do Instalacji Komunalnych wskazanych w Planie gospodarki odpadami
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016–2022 z perspektywą na lata 2023–2028, obowiązującym w
okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
(...)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie

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
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00
PLN (szczegóły dot. wniesienia wadium określa SIWZ). Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art.
24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (określonych w SIWZ). Przewiduje się zamówienia art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

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:
1. Wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w gminie miasto
Chełmża (zgodnie z art. 9c ust. 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.
1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579).
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2. Wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579).
3. Wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579).
4. Wykonawca posiada wpis do rejestru BDO (rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami) zgodnie z art. 49 ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579) dot. zbierających odpady (zużyty sprzęt) z zakresu ustawy z dnia 11.9.2015
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł
00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
minimum jedną główną usługę polegającą na odbiorze i/lub zagospodarowaniu odpadów komunalnych o
(łącznej) rocznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto, obejmującą odbiór odpadów
nie mniej niż 1 200 nieruchomości, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN,
walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich
walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl.
2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia, co najmniej 15 osobową załogą –
pracownikami, w tym: ładowaczami, kierowcami, pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę PSZOK).
3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi
umożliwiającymi odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na potrzeby realizacji
przedmiotu zamówienia, tj. będzie posiadał minimum 8 szt. środków transportu wyznaczonych do realizacji
przedmiotu zamówienia:
Lp. Charakterystyka pojazdu; ilość minimalna [w szt.]

3.1 samochód bezpylny do wywozu odpadów zmieszanych o ładowności min. 11 Mg (pojemności min. 20 m3) z
tylną osią skrętną, normie spalania min. EURO 5 – 1;
3.2 samochód bezpylny do wywozu odpadów zmieszanych z myjką do pojemników o zamkniętym obiegu wody
przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów o normie spalania min. EURO

4 o ładowności min. 8 Mg (pojemność min. 18 m3) lub samojezdną myjkę o normie spalania min. EURO 4,
przystosowaną do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów – 1;
3.3 samochód bezpylny do wywozu bioodpadów, o bębnowym systemie zagęszczania odpadów o ładowności

min. 12 Mg (o pojemności min. 20 m3), z tylną osią skrętną o normie emisji spalin min. EURO 5 lub samochód
odbierający odpady ulegające biodegradacji z wanną odciekową, o ładowności powyżej 10 Mg, pojemności min.

20 m3, normie spalania min. EURO 5 – 1;

www.nbp.pl
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3.4 samochód bezpylny do wywozu segregowanych odpadów komunalnych, dwukomorowy z możliwością

odbioru 2 frakcji odpadów jednocześnie o ładowności min. 10 Mg (pojemności 20 m3), z tylną osią skrętną, o
normie spalania min. EURO 4 – 1;
3.5 samochód bezpylny do wywozu segregowanych odpadów komunalnych o ładowności min.6 Mg

(pojemności min. 16 m3) o normie spalania min. EURO 4 – 1;
3.6 samochód hakowy o dopuszczalnej ładowności min. 16 Mg, przystosowany do odbioru odpadów w

kontenerach o minimalnej pojemności 12 m3 i większych – 1;
3.7 samochód hakowy o dopuszczalnej ładowności min. 5 Mg przystosowany do odbioru odpadów zebranych w

kontenerach o pojemności 5,0 m3 i większych – 1;
3.8 samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t – 1.
4. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, na czas realizacji zamówienia, bazą magazynowo-
transportową usytuowaną na terenie miasta Chełmży bądź w odległości nie większej niż 60 km od granic
administracyjnych miasta (odległość liczona po głównych drogach dojazdowych). Baza, o której mowa powyżej
winna spełniać wymagania określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z
2013 r. poz. 122).

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:
Warunki realizacji umowy oraz zakres istotnych zmian umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik do
niniejszego postępowania.

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: 18/12/2019
Czas lokalny: 10:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2,
POLSKA, w Sali Mieszczańskiej (pokój nr 8).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne,
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Oferty będą zaszyfrowane do momentu upływu terminu
otwarcia ofert. Wtedy miniPortal udostępni klucz prywatny do odszyfrowania 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:
Trzeci kwartał 2022 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wykazem cen, stanowiącym załącznik nr 1.1 do
SIWZ. Ponadto Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia – w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp):
— dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie miasto Chełmża zgodnie z art.
9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
— zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 i 42 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
— zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 232 i 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.
2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
— aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów i transport odpadów – wpis do rejestru BDO (Bazy Danych o
Produktach i Opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – dot. zbierających odpady (zużyty sprzęt) z zakresu
ustawy z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
— Załącznik nr 7 – wykaz usług wykonanych,
— Załącznik nr 8 – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
— Załącznik nr 9 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – środki transportu,
— Załącznik nr 10 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – baza magazynowo-
transportowa,
— dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną w niniejszej
specyfikacji.
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp):
— zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z
normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich. Wymagana jest kserokopia certyfikatu
ISO w zakresie wywozu i gospodarki odpadami lub inny dokument o charakterze równoważnym, tj. certyfikat
wydany przez zewnętrzny podmiot certyfikujący potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami
jakościowymi opartymi na normach europejskich i dotyczący ww. usług (usług komunalnych) – inne informacje –
urzędowe wykazy i certyfikacja Wykonawców – zgodnie z § 12 rozporządzenia ws. dokumentów.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp):
— informacja 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,
— Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne,
— Załącznik nr 6 – oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Inne dokumenty składane w postępowaniu (zasady dot. składania tych oraz pozostałych dokumentów określa
SIWZ):
— informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ),
— oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO (Załącznik nr 4),
— zobowiązanie podmiotu trzeciego (Załącznik nr 11).
(...)

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia
odwołania oraz skargi określa ustaw Pzp – dział VI – środki ochrony prawnej.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2019
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