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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496115-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bartniczka: Usługi związane z odpadami
2021/S 191-496115

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Bartniczka
Adres pocztowy: ul. Brodnicka 8
Miejscowość: Bartniczka
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-321
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bendyk
E-mail: przetargi@ugbartniczka.pl 
Tel.:  +48 564936814
Faks:  +48 564936832
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.bartniczka.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.bip.bartniczka.pl/1625/zamowienia-ogloszone
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 i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomosci zamieszkałych z 
terenu Gminy Bartniczka w latach 2022-2023
Numer referencyjny: WIŚR.271.1.2.2021

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 odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Bartniczka odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK) i przekazanie ich do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów, w okresie od 1 
stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023r. Szczegółowy opis i sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu 
zamówienia – Rozdział IV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bartniczka

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania następujących 
rodzajów odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Bartniczka, a pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych wg następujących frakcji:a) niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne,b) papier,c) 
metale,d) tworzywa sztuczne,e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,f) szkło,g) bioodpady,h) odpadów 
niebezpiecznych,i) przeterminowanych leków i chemikaliów,j) odpadów niekwalifikujących się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,w szczególności igieł i strzykawek,k) zużytych 
baterii i akumulatorów,l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
m) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,n) zużytych opon,o)odpadów tekstyliów i odzieży,p)odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 2. Wykonawca nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz mieszać ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli odpadów.3. Zbieranie odpadów komunalnych 
przez właścicieli nieruchomości odbywać się będzie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i 
porządku obowiązującym na terenie Gminy Bartniczka. W przypadku zmiany regulaminu Wykonawca 
zobowiązany jest dostosować częstotliwość do aktualnych uchwał.4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru 
odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z następującą częstotliwością: a) 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:• w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 
dwa tygodnie w budynkach jednorodzinnych, a z budynków wielolokalowych raz na tydzień;
• w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu;b) bioodpady:• w okresie od 1 kwietnia do 31 
października - raz na dwa tygodnie w budynkach jednorodzinnych, a z budynków wielolokalowych raz na 
tydzień;• w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu; c) szkła - raz na dwa miesiące; d) tworzyw 
sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych : • w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w 
miesiącu, • w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa miesiące; e) papieru, w tym tektury – raz na dwa 
miesiące; 1) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwa razy w roku, tzw. zbiórkę objazdową, pierwszą 
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w miesiącu kwietniu, drugą w październiku. 2) Wykonawca w ramach zbiórki objazdowej, bezpośrednio z 
punktów aptecznych znajdujących się na terenie gminy zobowiązany jest zabrać odpady tj. przeterminowane 
leki. 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych, zgromadzonych w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - w terminie do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia 
zgłoszenia od Zamawiającego. Zgłoszenie może być przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej. W 
zgłoszeniu zostanie określona ilość odpadów i ich rodzaj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
usytuowany jest w miejscowości Bartniczka przy ul. Łąkowej. Odbiór odpadów z PSZOK powinien nastąpić 
w dniach roboczych w godz. od 7.00 do 15.00. 4) Zamawiający wymaga doposażenia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w 3 kontenery KP-7 5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy, do 
sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z 
częstotliwością przewidzianą w regulaminie utrzymania czystości, z zastrzeżeniem, że odbiór ww. odpadów 
musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 – 22.00 oraz przedstawić ww. harmonogram do 
uzgodnienia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. W harmonogramie Wykonawca 
zamieści informacje, że odpady wielkogabarytowe należy zgłaszać telefonicznie do Urzędu Gminy, bądź 
bezpośrednio do Wykonawcy. Więcej informacji zawiera Opis Przedmiotu zamówienia zamieszczony w SWZ.

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: 01/01/2022
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:40.000,00 zł. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia i przed wyborem oferty najkorzystniejszej, zostanie wezwany 
do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

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:
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Bartniczka na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.),
2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący 
odpadami, o którym mowa w art. 49 i art. 50 ustawy o odpadach (Dz. U. 2021.779 z późn. zm.),
3) zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub umowę zawartą 
z podmiotem posiadającym zezwolenia na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem niniejszego 
zamówienia wraz z dołączonym zezwoleniem tego podmiotu na przetwarzanie odpadów lub promesę w formie 
pisemnej zawarcia umowy na przetwarzanie odpadów wraz z dołączonym zezwoleniem podmiotu udzielającego 
promesy na przetwarzanie odpadów
4) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i elektroniczny, prowadzony przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wpis do rejestru BDO.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest(są) ubezpieczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną na 
jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 800 000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu stałych 
odpadów komunalnych o łącznej wartości usług nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto – Załącznik nr 3 do SWZ 
oraz dołączy dowody potwierdzające, że ww. usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
2) że dysponuje lub będzie dysponować
2.1) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które 
spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 
2013 poz. 122),
2.2) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122)
2.3) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, który 
spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 
2013 poz. 122)
2.4) bazą magazynowo transportową usytuowaną na terenie Gminy Bartniczka lub w odległości nie większej 
niż 60 km od granic Gminy Bartniczka, na terenie do którego posiada tytuł prawny, zabezpieczoną w sposób 
umożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania 
pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażoną w miejsce do magazynowania 
selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń 
do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażoną w legalizowaną 
wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną 
w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, 
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wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie 
której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122)
3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) wskaże w ofercie instalacje do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
jest obowiązany przekazać odebrane odpady – zgodnie z zapisami art. 6d pkt 4. ustawy o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach ( Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.),

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik 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: 03/11/2021
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: 11/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
1. Otwarcie ofert jest niepubliczne.
2.Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/
transakcja/498896 .
3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) 
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administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Bartniczka 87-321 Bartniczka ul. Brodnicka 
8 jest Wójt Gminy Bartniczka. 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można 
się kontaktować pod adresem e-mail: INSPEKTOR@CBI24.PL  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 
art. 74 ustawy PZP 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana 
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu 
do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie 
do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/
Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do 
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo 
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 
Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówien Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie 
przysługuje na: 1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowanie postanowienie umowy; 2. Zaniechanie czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie 
wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 
515 ustawy – tj. w przedmiotowym postępowaniu – 10 dni. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz 
postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe informacje dotyczące 
środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP (art. 505-590)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2021
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