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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Związek Gmin Dolnej Odry
320010568
ul. Narciarska 57
Chojna
74-500
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Makówka
Tel.:  +48 914615088
E-mail: biuro@zgdo.eu 
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgdo.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zgdo.eu/index.php/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.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 odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych
na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie
Numer referencyjny: ZGDO.272.1.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:biuro@zgdo.eu
http://www.zgdo.eu
http://bip.zgdo.eu/index.php/zamowienia-publiczne.html
https://miniportal.uzp.gov.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”.
2. Zamówienie zostało podzielone na 12 Części.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I - SEKTOR I - Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część I - SEKTOR I
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, niesegregowanych
odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach
spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości.
Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
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P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II - SEKTOR II - Gminy: Banie, Bielice, Lipiany
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Banie, Bielice, Lipiany

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część II - SEKTOR II
Gminy: Banie, Bielice, Lipiany
Przedmiot zamówienia obejmuje:
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Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, niesegregowanych
odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach
spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości.
Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III - SEKTOR III - Gminy: Stare Czarnowo, Warnice
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
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90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Stare Czarnowo, Warnice

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część III - SEKTOR III
Gminy: Stare Czarnowo, Warnice
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, niesegregowanych
odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach
spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości.
Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV - SEKTOR IV - Gminy: Dolice, Marianowo
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Dolice, Marianowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część IV - SEKTOR IV
Gminy: Dolice, Marianowo
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych, niesegregowanych
odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach
spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości.
Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia



7 / 24

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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V - SEKTOR I - Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część V - SEKTOR I
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych gromadzonych
w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz workach w zabudowie jednorodzinnej, obejmujących
następujące frakcje:
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a) papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak.
2) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach
spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 l.
3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny w workach
dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez
Zamawiającego.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VI - SEKTOR II - Gminy: Banie, Bielice, Lipiany
Część nr: 6
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Banie, Bielice, Lipiany

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część VI - SEKTOR II
Gminy: Banie, Bielice, Lipiany
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych gromadzonych
w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz workach w zabudowie jednorodzinnej, obejmujących
następujące frakcje:
a) papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak.
2) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach
spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 l.
3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny w workach
dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez
Zamawiającego.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VII - SEKTOR III - Gminy: Stare Czarnowo, Warnice
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Stare Czarnowo, Warnice

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część VII - SEKTOR III
Gminy: Stare Czarnowo, Warnice
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych gromadzonych
w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz workach w zabudowie jednorodzinnej, obejmujących
następujące frakcje:



11 / 24

a) papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak.
2) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach
spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 l.
3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny w workach
dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez
Zamawiającego.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VIII - SEKTOR IV - Gminy: Dolice, Marianowo
Część nr: 8
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Dolice, Marianowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część VIII - SEKTOR IV
Gminy: Dolice, Marianowo
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych gromadzonych
w sposób selektywny, w pojemnikach spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz workach w zabudowie jednorodzinnej, obejmujących
następujące frakcje:
a) papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak.
2) Odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach
spełniających polskie normy PN-EN 840 należących do właścicieli nieruchomości, o pojemności do 240 l.
3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny w workach
dostarczonych przez Zamawiającego o kodzie 20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez
Zamawiającego.
4) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w
pojemnikach typu „dzwon” tj. z terenu gminy Marianowo przez Wykonawcę, który będzie realizował usługę
odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych w granicach sektora IV obejmujących frakcje wskazane
w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i c - dotyczy tylko części VIII zamówienia, co nie wyłącza ani nie zastępuje przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w pkt 1.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
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P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IX - SEKTOR I - Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część IX - SEKTOR I
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Moryń
Przedmiot zamówienia obejmuje:
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Odbiór, transport i zagospodarowanie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych
gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące frakcje:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
c) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek,
g) zużyte opony,
2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, bezpośrednio z
nieruchomości.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Część X - SEKTOR II - Gminy: Banie, Bielice, Lipiany
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Banie, Bielice, Lipiany

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część X - SEKTOR II
Gminy: Banie, Bielice, Lipiany
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Odbiór, transport i zagospodarowanie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych
gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące frakcje:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
c) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek,
g) zużyte opony,
2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, bezpośrednio z
nieruchomości.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część XI - SEKTOR III - Gminy: Stare Czarnowo, Warnice
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Stare Czarnowo, Warnice

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część XI - SEKTOR III
Gminy: Stare Czarnowo, Warnice
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Odbiór, transport i zagospodarowanie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych
gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące frakcje:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
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c) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek,
g) zużyte opony,
2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, bezpośrednio z
nieruchomości.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

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: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część XII - SEKTOR IV - Gminy: Dolice, Marianowo
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
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90510000
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Dolice, Marianowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. usługi
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w zakresie:
Część XII - SEKTOR IV
Gminy: Dolice, Marianowo
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Odbiór, transport i zagospodarowanie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych
gromadzonych w sposób selektywny, obejmujący m.in. następujące frakcje:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
c) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) wszystkie rodzaje lamp żarowych, halogenowych, świetlówek,
g) zużyte opony,
2 razy w roku według harmonogramu ustalonego pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą, bezpośrednio z
nieruchomości.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60 %
2) Mnożnik Wysokości Kar Umownych (M) – waga 15 %
3) Okres Karencji W Zapłacie Kar Umownych (K)– waga 15 %
4) Działania edukacyjno-promocyjne Wykonawcy – kolportaż ulotek (P) – waga 10 %
2. Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów:
C-Oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów;
M - Oferta z najwyższym mnożnikiem otrzyma najwyższą ilość punktów;
K - Oferta z najkrótszym okresem karencji otrzyma najwyższą ilość punktów;
P - Oferta z najwyższą liczą akcji promocyjnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie we wszystkich
kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów wg wzoru: Ocena końcowa = C + M + K + P

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
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Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

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:
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami kompetencje lub uprawnienia do
prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);
2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.);
3) zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów; w przypadku nieposiadania
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, Wykonawca wykaże, że posiada umowę (porozumienie) z podmiotem
posiadającym zezwolenie przetwarzanie odpadów - o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.);
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełniać
wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, którzy w ramach realizacji zamówienia wykonywać będą
czynności, o których mowa w pkt 1) lub 2) lub 3)
Obowiązek wykazania spełnienia ww. warunków istnieje niezależnie od Części na którą Wykonawca składa
ofertę.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej:
A. dla Części I, Części II, Części III i Części IV:
jedną główną usługę lub usługi odbioru, transportu i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania)
odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w
sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór, transport i
zagospodarowanie (lub przekazanie do zagospodarowania) odpadów komunalnych o łącznej masie minimum:
- dla Części I – 500 Mg,
- dla Części II – 500 Mg,
- dla Części III – 500 Mg,
- dla Części IV – 500 Mg,
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia w zakresie części I-IV, Wykonawca musi
wykazać się doświadczeniem odpowiadającym zebraniu odpadów o łącznej masie odpowiadającej sumie
odpadów wymaganych dla każdej z Części.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co
najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
B. dla części V, części VI, części VII i części VIII:
jedną główną usługę lub usługi odbioru, transportu i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania)
odpadów komunalnych, z których każda była Wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w
sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór, transport i
zagospodarowanie (lub przekazanie do zagospodarowania) odpadów komunalnych o łącznej masie minimum:
- dla Części V – 50 Mg
- dla Części VI – 50 Mg
- dla Części VII – 50 Mg
- dla Części VIII – 50 Mg
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia w zakresie części V-VIII, Wykonawca
musi wykazać się doświadczeniem odpowiadającym zebraniu odpadów o łącznej masie odpowiadającej sumie
odpadów wymaganych dla każdej z Części.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co
najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
C. dla części IX, części X, części XI i części XII:
jedną główną usługę lub usługi odbioru, transportu i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania)
odpadów komunalnych, z których każda była Wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w
sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór, transport i
zagospodarowanie (lub przekazanie do zagospodarowania) odpadów komunalnych o łącznej masie minimum:
- dla Części IX – 10 Mg
- dla Części X – 10 Mg
- dla Części XI – 10 Mg
- dla Części XII – 10 Mg
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia w zakresie części IX-XII, Wykonawca
musi wykazać się doświadczeniem odpowiadającym zebraniu odpadów o łącznej masie odpowiadającej sumie
odpadów wymaganych dla każdej z Części.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co
najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia(Wzór Umowy stanowi jeden z dokumentów zamówienia). Ewentualne dopuszczalne zmiany
postanowień Umowy zostały wskazane we Wzorze Umowy. Wykonawca jest zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 3 % ceny
całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia zabezpieczenia
zostały określone w Rozdziale XVI SIWZ.

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: tak

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: 08/10/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019 r. o godz. 11:00 - w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 1.
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.

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
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Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności
wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie
JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców, JEDZ składa każdy z
tych wykonawców. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, w celu oceny czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów przedstawia: zobowiązanie Innego Podmiotu
do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy oraz odrębny JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów.
4. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć:
1) Formularz Ofertowy
2) Dowód wniesienia wadium
3) Odpowiednie pełnomocnictwa
5. Ośw. o grupie kapitałowej należy złożyć w ustawowym terminie.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nast.
oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych;
6) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Dolnej Odry,
7) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
8) Zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów; w przypadku nieposiadania
zezwolenia na przetwarzanie odpadów – umowa (porozumienie) z podmiotem posiadającym zezwolenie.
7. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach określonych
w art. 22a Pzp, Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenia lub dokumenty.
8. Jeżeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentów:
1) o których mowa w ust. 6 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
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którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
2) o którym mowa w ust. 6 pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
— wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. WADIUM C.d w rubryce VI.4.3)

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 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo wterminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia;
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin
składaniawniosków.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
C.D. z rubryki VI.3)
9. WADIUM
1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część I: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 złotych);
Część II: 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 00/100 złotych);
Część III: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych);
Część IV: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100 złotych);
Część V: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych);
Część VI: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 złotych);
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Część VII: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych);
Część VIII: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych);
Część IX: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych);
Część X: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych);
Część XI: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych);
Część XII: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).
2) W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca musi wnieść wadium na
kwotę odpowiadającą sumie kwot wymaganych dla części zamówienia, na które składana jest oferta.
3) W przypadku wnoszenia wadium na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca powinien dowodzie
wniesienia wadium wskazać na jakie części zamówienia wnoszona jest dana kwota.
4) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5) Szczegółowe wymagania dot. wadium znajdują się w Rozdziale IX SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2019
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