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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562414-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Sejny: Usługi związane z odpadami
2021/S 213-562414

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach
Adres pocztowy: 1 Maja 15
Miejscowość: Sejny
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Maksimowicz
E-mail: zamowienia@pgk.sejny.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.sejny.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://pgksejny.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://pgksejny.ezamawiajacy.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://pgksejny.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
„Zagospodarowanie odpadów odebranych z terenu prowadzenia działalności PGK Sejny”
Numer referencyjny: ZP/6/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach, 
odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odpadów wytworzonych w 
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sejnach.

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
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach, 
odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odpadów wytworzonych w 
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sejnach.
Odpady będą dostarczane Wykonawcy zgodnie z systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy 
określonym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sejny, Gminy Sejny oraz Gminy 
Krasnopol.
Odpady wielkogabarytowe dostarczane będą przez Zamawiającego luzem, z wykorzystaniem samochodów 
przystosowanych do przewozu odpadów, w kilku terminach w trakcie trwania umowy.
2. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów wg obowiązujących 
przepisów prawa, oraz kopiami kwitów wagowych, potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych 
przyjętych do instalacji.
3. Wykonawca zagospodarowujący dostarczone odpady zobowiązany jest do maksymalnego recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne oraz maksymalnego ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania.
4. Wykonawca zapewni, by miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniały kryteria 
technologiczne – odpowiadały wymaganiom określonym w art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 
kwietnia 2001r. i innym właściwym przepisom.
5. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00.
6. Dostawa odpadów dokumentowana będzie przez Wykonawcę. Każdy wjazd będzie zarejestrowany i 
potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i 
dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię w/w dokumentu otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy 
każdej partii odpadów.
7. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze. Ważenie musi być 
potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego.
8. Karta Przekazania Odpadu (rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, (Dz. U. z 2019 r. poz. 
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819) z danego miesiąca, zawierająca dane poszczególnych dostaw, dołączona będzie do faktury VAT, która 
będzie stanowiła podstawę do obciążenia Zamawiającego.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, 
przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi, w terminach wskazanych w stosownych 
przepisach.
10. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu 
odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godz. od momentu zaistniałych 
zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może 
skutkować naliczeniem kar.

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: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
na poziomie 30%, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. jeżeli takie 
zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest z

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

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:
W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca: posiadał dokumenty potwierdzające uzyskanie 
stosownych zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

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:
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1. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów wg obowiązujących 
przepisów prawa, oraz kopiami kwitów wagowych, potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych 
przyjętych do instalacji.
2. Wykonawca zagospodarowujący dostarczone odpady zobowiązany jest do maksymalnego recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne oraz maksymalnego ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania.
3. Wykonawca zapewni, by miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniały kryteria 
technologiczne – odpowiadały wymaganiom określonym w art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 
kwietnia 2001r. i innym właściwym przepisom.
4. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00.

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: 06/12/2021
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: 05/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
https://pgksejny.ezamawiajacy.pl/

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
listopad 2024 rok

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejscowość: Sejny
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2021
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