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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435074-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojna: Usługi związane z odpadami
2021/S 166-435074

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Chojna
Krajowy numer identyfikacyjny: 858-17-26-144
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 4
Miejscowość: Chojna
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Andrzejewska
E-mail: info@chojna.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.chojna.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chojna
Krajowy numer identyfikacyjny: 858-17-26-144
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 4
Miejscowość: Chojna
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Andrzejewska
E-mail: info@chojna.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.chojna.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości 
zamieszkałych gminy Chojna i gminy Widuchowa oraz zagospodarowanie tych odpadów w latach 2021 i 2022.
Numer referencyjny: DIR.271.1.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Chojna oraz Gminy Widuchowa usługi odbioru 
i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna i 
gminy Widuchowa oraz zagospodarowanie tych odpadów w latach 2021 i 2022, w zakresie którego wchodzi:1) 
Odbiór i transport odpadów komunalnych – zmieszanych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych2) 
odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych 3) odbiór 
i transport odpadów selektywnie zebranych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych4) odbiór i 
transport przeterminowanych leków i opakowań po lekach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 
dostarczonych do punktów aptecznych położonych na terenie Gminy Chojna i Gminy Widuchowa, zgodnie z 
hierarchią postępowania z odpadami. 6) zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) obejmujące:a) prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Chojna

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Chojna, Gmina Widuchowa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Chojna oraz Gminy Widuchowa
usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości
zamieszkałych gminy Chojna i gminy Widuchowa oraz zagospodarowanie tych odpadów w
latach 2021 i 2022, w zakresie którego wchodzi:1) Odbiór i transport odpadów komunalnych –
zmieszanych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych2) odbiór i transport odpadów
wielkogabarytowych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych 3) odbiór i transport odpadów 
selektywnie zebranych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych4) odbiór i transport 
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przeterminowanych leków i opakowań po lekach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych dostarczonych 
do punktów aptecznych położonych na terenie Gminy Chojna i
Gminy Widuchowa, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 6) zorganizowanie i prowadzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obejmujące:a)
prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Chojna na działce nr 6/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kaliska, 
stanowiącej własność Gminy Chojna,b) prowadzenie pełnej ewidencji
jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów od mieszkańców Gminy Chojna oraz Gminy Widuchowa7) 
przyjmowanie w PSZOK następujących frakcji odpadów:a) papier i tektura,
czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,b) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i 
kolorowego,c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania
wielomateriałowe typu tetra pak,d) bioodpady w tym odpady zielone,e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,f) 
przeterminowane leki i opakowania po lekach,g) odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcjii prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igłyi strzykawki,h) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe,i) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i
elektroniczny,j) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,k) zużyte opony z wyłączeniem 
opon rolniczych oraz opon pochodzących z pojazdów powyżej 3,5 t,l) odpady
budowlane i rozbiórkowe,m) odpady tekstyliów i odzieży.8) utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK. 
Selektywnie zebrane odpady winny być na bieżąco przekazywane do instalacji
odzysku;9) zapewnienie funkcjonowania PSZOK przez cały okres obowiązywania umowy w dni robocze od 
poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00 oraz w sobotę od godziny 10.00 do
15.00;10) prowadzenie edukacji ekologicznej na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa.2. Zadanie w 
zakresie o którym mowa w pkt 1 stanowi główny przedmiot zamówienia, który nie
może zostać powierzony podwykonawcy i wymaga osobistego wykonania przez zleceniobiorcę.3. Przedmiotem 
zamówienia jest również wykonanie przez Zleceniobiorcę na
rzecz Gminy Chojna oraz Gminy Widuchowa zagospodarowania odebranych przez Zleceniobiorcę odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z
terenu Gminy Chojna oraz Gminy Widuchowa w instalacji komunalnej wskazanej przez Zleceniobiorcę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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 IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
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Spełnione są przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt 13 pzp. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody 
Zgromadzenia Wspólników nie tylko do podejmowania czynności strategicznych spółki,
ale innych, szczegółowo określonych w Regulaminie zarządu, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, 
Regulaminie Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło czynności
zarządu, które wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników, określiło zasady powoływania i odwoływania 
członków organu nadzorczego spółki - Rady Nadzorczej, określiło zasady
powoływania i odwoływania członków organu wykonawczego spółki – zarządu, określiło zasady wynagradzania 
członków zarządu i Rady Nadzorczej, określiło zasady wzajemnej współpracy
wspólników i wykonywania praw udziałowych, zatwierdziło Regulaminy dwóch pozostałych organów spółki, 
zatwierdziło zasady kontroli spółki przez Radę Nadzorczą, w skład której
wchodzi przedstawiciel wspólników, ustaliło wytyczne m.in.iż cele strategiczne spółki będą opierały się na 
zadaniach wykonywanych jako zadania własne wspólników z istotnym wyłączeniem usługi na rzecz podmiotów 
prywatnych, celem nieprzekroczenia90%przychodów Spółki (Sp.), określiło sposób wykonyw.kontroli nad 
działalnością zarządu. NZW uchwałą z 31.12.20r. zatwierdziło uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyboru 
zarządu;Zgodnie z §5Regulaminu zarządu,zatwierdzonego przez Radę Nadz.Zarząd zobowiązuje się do 
stałego kontaktu z Zgromadz.Wspóln.na bieżąco informując o
podejmowanych czynnościach w Sp.mających wpływ na cele strategiczne i zarządcze w Sp. 
awansów,rozdziałów środków płacowych, świadczeń socjalnych i nagród.Zarząd podejmuje
czynności dopiero po zatwierdzeniu odpowiednio przez Radę Nadz.lub Zgromadz. Wspólników, lub oba te 
organy, w przypadku zamiaru dokonania:inwestycji, zaciągania kredytów i udzielanie
gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 100tys złotych, zmiany organizacyjnej w Sp.,w 
szczególności wpływającej na zmianę schematu organizacyjnego, zmiany w stosunku do
zmiany w zakresie wysokości wynagrodzeń, czy świadczeń pieniężnych związanych z pracą pracowników, 
systemu premiowania i innych, zawarcia ugody, dokonania umowy darowizny
przekraczającej kwotę 10tys zł w odstępie nie dłuższym niż6miesięcy, stanowienia wewnętrznych aktów 
normatywnych regulujących funkcjonowanie Sp., powoływania i odwoływania prokurentów, zatwierdzania 
bądź odstępowania od umów zawartych w imieniu Sp.w zakresie ustalenia czasu trwania tych umów, ich 
wartości oraz pracowników Sp.upoważnionych do ich zawierania, innych istotnych spraw dotyczących 
działań Spółki,Podjęcie czynności, wymienionej w ust.2Regulaminu bez zgody Rady Nadzorczej lub 
Zgromadz.Wspólników skutkuje poza odpowiedzialnością odszkodowawczą możliwością natychmiastowego 
odwołania członka zarządu z pełnionej funkcji. Kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z 
interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę –
w interesie spółki jest uzyskiwanie wynagrodzenia z zamówień udzielanych przez wspólników. Ponad 90% 
działalności kontrolow.osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej

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.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
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Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2021
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