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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:655912-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Golina: Usługi związane z odpadami
2022/S 228-655912

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Golina
Krajowy numer identyfikacyjny: 6652733571
Adres pocztowy: Nowa 1
Miejscowość: Golina
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-590
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Lewandowski
E-mail: d.lewandowski@golina.pl 
Tel.:  +48 632418095
Adresy internetowe:
Główny adres: www.golina.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/golina

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golina
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Golina
Numer referencyjny: Zp.271.12.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest:
- odbieranie i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina (miasto Golina oraz 
wszystkie miejscowości
i ulice w sołectwach), z ośmiu nieruchomości zamieszkałych w miejscowości Sławsk i jednej w miejscowości 
Osiecza Nowe położonych w Gminie Rzgów (znajdujących się na prawym brzegu rzeki Warty) graniczących z 
miejscowością Węglewskie Holendry położoną w Gminie Golina,
- transport wskazanych odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ul. 
Parkowa 6, 62-590 Golina),
- odbieranie i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie 
od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Golina.

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
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Golina

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
- wykonywanie usługi odbioru i transportu w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 1297), zapisami „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”, „Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Golina” oraz innych przepisów,
- uprzątnięcie miejsca po zabraniu worków, pojemników i kontenerów z odpadami,
- wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 
następujących kolorach: niebieski (papier), zielony (szkło), żółty (metale i tworzywa sztuczne) w ilości 1:1,
- przekazywanie odebranych odpadów komunalnych niesegregowanych, popiołów oraz odpadów ulegających 
biodegradacji do przedsiębiorcy wykonującego usługę zagospodarowania odpadów komunalnych wyłonionego 
w odrębnym postępowaniu,
- weryfikacja nieruchomości korzystających ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi posiadających kompostownik przydomowy pod kątem niewystawiania odpadów 
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biodegradowalnych (na podstawie listy o której mowa w rozdziale IV pkt. 4 OPZ); Wykonawca nie jest 
zobowiązany do odbioru odpadów biodegradowalnych od tych nieruchomości.
2. Ilość odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych,
o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, nie jest zależna od Zamawiającego.
Jako szacunkowe dane (ustalone dla pełnego okresu realizacji umowy, tj. 12 miesięcy), należy przyjąć: ilości 
odpadów komunalnych odebranych od stycznia do września 2022 r. /9 miesięcy x 12 miesięcy powiększone o 
1%, przy uwzględnieniu segregacji popiołu, tj.:
2.1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 1 865,24 Mg;
2.2 odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01): 1 269,85 Mg;
2.3 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popioły (kod 20 03 99): 735,28 Mg;
2.4 tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod 20 01 39, 15 01 02): 354,44 Mg;
2.5 szkło, opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07): 305,85 Mg;
2.6 papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01): 119,91 Mg;
Jako szacunkowe dane (ustalone dla pełnego okresu realizacji umowy, tj. 12 miesięcy), należy przyjąć: ilości 
odpadów komunalnych odebranych w 2021 r. powiększone o 1%, tj.:
2.7 odpady wielkogabarytowe: 171,92 Mg (średnio na rok);
2.8 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: 25,67 Mg (średnio na rok);
2.9 zużyte opony: 51,31 Mg (średnio na rok).
3. Opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zamówienia na usługi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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: tak
Opis opcji:
Zastosowanie prawa opcji oznacza, że prognozowana w projekcie umowy ilość poszczególnych frakcji odpadów 
może ulec zwiększeniu do 20% każda, (wartość zamówienia wzrośnie proporcjonalnie do ilości odpadów 
z uwzględnieniem stawek jednostkowych za zagospodarowanie odpadów za 1Mg podanych w formularzu 
ofertowym wykonawcy.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,
b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach realizacji usług opcjonalnych Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie oświadczenia woli. Brak stosownego zamówienia świadczy o 
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rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z 
zamówień opcjonalnych).
d) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego 
zamówienia wskazanego w §4 ust. 11 umowy i/ lub wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej w §4 ust 11 
umowy – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji,
e) Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia 
w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia 
przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projekcie umowy.
f) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie usługi nastąpi przy zastosowaniu 
stawek określonych w ofercie Wykonawcy i wykazanych w §7 ust. 8 umowy.
g) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej zmiany.

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 winien być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Golina, o którym mowa
w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. z 2022r., poz. 1297);
Wykonawca obowiązany jest posiadać aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, potwierdzający możliwość odbierania odpadów z terenu Gminy Golina oraz 
wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie 
transportu odpadów komunalnych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami postępowania, a w szczególności zapisami SWZ oraz załącznikiem nr 2 (projekt 
umowy)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 22/12/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 21/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert na Platformie dokonane poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert (https://platformazakupowa.pl/
pn/golina)
W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

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:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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:
22/11/2022
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