
Dz.U./S S199
13/10/2021
519560-2021-PL

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519560-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnów: Usługi transportu odpadów
2021/S 199-519560

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Chojnów
Adres pocztowy: Pl. Zamkowy 1
Miejscowość: Chojnów
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-225
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kucfir
E-mail: m.kucfir@chojnow.eu 
Tel.:  +48 768186681
Faks:  +48 768187515
Adresy internetowe:
Główny adres: https://chojnow.eu/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zp.chojnow.eu/
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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
znajdujacych się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów
Numer referencyjny: RG.271.12.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalny z nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa. Odebrane odpady Wykonawca zobowiązany 
jest przetransportować w celu ich zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Legnicy (RIPOK) ul. Rzeszotarska, zarządzanej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. Z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ Przedmiot zamówienia nie został 
podzielony na części .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p.
4.9. Stosownie do art. 95 ust. 1 p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy

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
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Chojnów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalny z nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa.
Odebrane odpady Wykonawca zobowiązany jest przetransportować w celu ich zagospodarowania do 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy (RIPOK) ul. Rzeszotarska, 
zarządzanej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o., ul. Nowodworska 60, 
59-220 Legnica. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający 
nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Stosownie do art. 
95 ust. 1 p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
osób obsługujących śmieciarki, kierowców pojazdów transportujących odpady. Szczegółowe wymagania 
dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone 
we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
zamówienia.Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 m-cy dla potrzeb złożenia oferty: 2 817,98 Mg 
niesegregowane (zmieszane); 356,74 Mg tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe; 
203,70 Mg papier i tektura; 270,48 Mg szkło; 616 Mg bioodpady; 0,271 Mg przeterminowane leki.

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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:
a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa
b) posiada zezwolenie właściwego organu na transport odpadów albo jest wpisany do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO) 
prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1000 000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże, że:
a) W okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i 
transporcie odpadów od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 –m-cy o łącznej 
masie odpadów 3000Mg.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych lub 
wykonywanych usług wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów na 
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rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających , czy 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) Dysponuje następującym wyposażeniem zakładu w celu wykonania zamówienia:
(Należy wykazać dysponowanie co najmniej:
- 2 pojazdami, z których jeden jest na podwoziu dwuosiowym, przystosowanymi do odbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
- 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (hakowiec lub bramowiec).
Pojazdy mają być wyposażone w system GPS, system monitorujący potwierdzający
wykonanie usługi ( 4 kamery) z możliwością archiwizacji obrazu przez co najmniej 30 dni.
c) posiadać bazę magazynowo-transportową usytuaowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w 
odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy oraz posiadać tytuł prawny do terenu na którym baza się 
znajduje.
4) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w 
obrocie gospodarczym.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 8 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
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 11/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 20 000,00 zł.

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.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę do jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji .
Odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę do jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny niż określony w zdaniu pierwszym. .
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentu zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa 
albo przekracza progi unijne.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 22458701
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021

13/10/2021 S199
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

