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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Drawno
ul. Kościelna 3
Drawno
73-220
Polska
Tel.:  +48 957682031
E-mail: poczta@drawno.pl 
Faks:  +48 957682505
Kod NUTS: PL425
Adresy internetowe:
Główny adres: http://drawno.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.drawno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych w obszarze gminy Drawno w okresie 2017-2018
Numer referencyjny: PIOŚ.271.12.2016.GW

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1. Odbierać z PGO odpady oraz dostarczać zebrane odpady do RIPOK:
• odpady mokre: biodegradowalne, zielone,
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• odpady suche: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, itp.,
• odpady niesegregowane (zmieszane),
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
2. Odbierać z PSZOK odpady oraz dostarczać zebrane odpady do RIPOK:
• odpady suche: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, itp.,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• sprzęt elektryczny i elektroniczny, źródła światła (żarówki, jarzeniówki itp.)
• baterie i akumulatory,
• zużyte opony,
• chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych.
• odpady budowlano – remontowe.

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
90513000
90512000
90514000
90533000
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Drawno

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1. Odbierać z PGO odpady oraz dostarczać zebrane odpady do RIPOK:
• odpady mokre: biodegradowalne, zielone,
• odpady suche: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, itp.,
• odpady niesegregowane (zmieszane),
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
2. Odbierać z PSZOK odpady oraz dostarczać zebrane odpady do RIPOK:
• odpady suche: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, itp.,
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• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• sprzęt elektryczny i elektroniczny, źródła światła (żarówki, jarzeniówki itp.)
• baterie i akumulatory,
• zużyte opony,
• chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych.
• odpady budowlano – remontowe.
3. Odbierać zbierane w specjalnych pojemnikach umieszczonych w aptekach przeterminowane leki oraz
dostarczać zebrane odpady do RIPOK.
4. Zamówienie nie obejmuje odbioru i zagospodarowania powstających na nieruchomościach zamieszkałych
odpadów nie wymienionych w pkt. 1 i 2
5. Wyposażyć właścicieli nieruchomości w pojemniki/worki do zbiórki odpadów komunalnych,
w podziale na odpady zmieszane, tworzywa sztuczne – w tym opakowania wielomateriałowe i metale, papier i
tektura, szkło, odpady mokre, na czas trwania umowy.
6. Wykonać mycie i dezynfekcję pojemników na odpady w minimalnej częstotliwości:
• Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe – 1 raz w roku.
7. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu segregacji odpadów, zwiększającej świadomość
ekologiczną mieszkańców gminy Drawno.
Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie
1. Szacunkowa liczba miejsc do gromadzenia odpadów –1550
2. Szacunkowa liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o poszczególnych
pojemnościach:
2.1 dla potrzeb złożenia oferty określono szacunkowe dane dotyczące liczby pojemników na odpady
zmieszane:
• 60l.- 540 szt.
• 120l.- 750 szt.
• 240l.- 270 szt.
• 1100l.-50 szt.
2.2 dla potrzeb złożenia oferty określono szacunkowe dane dotyczące liczby pojemników i worków na odpady
selektywnie zbierane:
• worki do selektywnej zbiórki odpadów – 68.000 szt.
• pojemnik na leki – 2 szt.
• pojemnik 60l. – 286 szt.
• pojemnik 120l. – 80 szt.
• pojemnik 240l. – 200 szt.
• pojemnik 1100l. – 80 szt.
3. Planowany wzrost liczby budynków mieszkalnych w czasie trwania umowy:
• budynki jednorodzinne –20 szt.
4. Zamawiający dopuszcza różnicę w ilości wszystkich pojemników i worków w granicach 20%.

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
Początek: 01/01/2017
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Koniec: 31/12/2018
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

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:
Warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
prowadzonego przez Burmistrza Drawna.
b) posiada aktualne zezwolenia Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu właściwego ze względu
na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady komunalne, w tym niebezpieczne odpady
komunalne.
c) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie składowania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, objętych
przedmiotem zamówienia. Miejsca składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej
powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze zm.) oraz ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 250 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki
finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 100 000,00 zł

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru odpadów i przekazania do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywaną w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej 12
miesięcy.
1.2. dysponuje:
a) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
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b) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
c) urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc
przetwarzania.
Wyposażenie pojazdów powinno obejmować:
a) konstrukcję, która zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz
minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
b) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

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:

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: 30/11/2016
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
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2016
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Drawnie
ul. Koscielna 3
73-220 Drawno
sala posiedzeń

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2018

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. W niniejszym postępowaniu z uwagi, że wartość zamówienia jest większa niż kwota określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (209 000 euro), odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
(www.bip.drawno.pl).
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 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.
8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
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1) 30 dni od dnia od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2016
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