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Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Damian Kleina
Tel.: +48 587723511
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Faks: +48 586688470
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/
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:
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów

II.1.2)

Główny kod CPV
90513100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych położonych na obszarze
Miasta Gdyni oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki, do gromadzenia tych odpadów
w miejscu ich wytworzenia, w sposób zgodny ze standardem określonym w uchwałach Rady Miasta Gdyni
podjętych na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbieranie odpadów komualnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze I wraz z
wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90511000
90512000
34928480

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni, sektor I, dzielnice: Redłowo, Orłowo, Mały Kack

II.2.4)

Opis zamówienia:
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Gdyni w
sektorze I obejmującym dzielnice: Redłowo, Orłowo, Mały Kack wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w
pojemniki, w tym worki do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia.

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Według stanu na dzień 31.12.2018r. w sektorze I zameldowanych było 24 325 osób.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Odbieranie odpadów komualnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II wraz z
wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90511000
90512000
34928480

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni, sektor II, dzielnice: Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack

II.2.4)

Opis zamówienia:
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Gdyni, w
sektorze II obejmującym dzielnice: Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w
pojemniki, w tym worki do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia.

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Według stanu na dzień 31.12.2018r. w sektorze II zameldowanych było 35 514 osób.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbieranie odpadów komualnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze III wraz z
wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90511000
90512000
34928480

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni, sektor III, dzielnice: Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Gdyni,
w sektorze III obejmującym dzielnice: Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana wraz z
wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscu
ich wytworzenia.
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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Według stanu na dzień 31.12.2018r. w sektorze III zameldowanych było 26 904 osób.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbieranie odpadów komualnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze IV wraz z
wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90511000
90512000
34928480

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni, sektor IV, dzielnice: Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne

II.2.4)

Opis zamówienia:
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Gdyni,
w sektorze IV obejmującym dzielnice: Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne wraz z wyposażeniem tych
nieruchomości w pojemniki, w tym worki do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia.

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Według stanu na dzień 31.12.2018r. w sektorze IV zameldowanych było 24 663 osób.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbieranie odpadów komualnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze V wraz z
wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90511000
90512000
34928480

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni, sektor V, dzielnice: Chwarzno-Wiczlino, Witomino

II.2.4)

Opis zamówienia:
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Gdyni, w
sektorze V obejmującym dzielnice: Chwarzno-Wiczlino, Witomino wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w
pojemniki, w tym worki do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia.

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Według stanu na dzień 31.12.2018r. w sektorze V zameldowanych było 29 323 osób.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbieranie odpadów komualnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze VI wraz z
wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90511000
90512000
34928480

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni, sektor VI, dzielnice: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo
II.2.4)

Opis zamówienia:
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Gdyni, w
sektorze VI obejmującym dzielnice: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo wraz z wyposażeniem tych
nieruchomości w pojemniki, w tym worki do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia.

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Według stanu na dzień 31.12.2018r. w sektorze VI zameldowanych było 42 477 osób.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbieranie odpadów komualnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze VII wraz z
wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90511000
90512000
34928480

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni, sektor VII, dzielnice: Pogórze, Babie Doły, Obłuże, Oksywie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Gdyni,
w sektorze VII obejmującym dzielnice: Pogórze, Babie Doły, Obłuże, Oksywie wraz z wyposażeniem tych
nieruchomości w pojemniki, w tym worki do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia.

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

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Według stanu na dzień 31.12.2018r. w sektorze VII zameldowanych było 48 179 osób.

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
14/06/2019

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Akty prawne odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
2) Uchwała Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022
3) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 321/
XXX/16 SWP z dnia 29 grudnia 2016 r.
4) Uchwała nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni zmieniona Uchwałą nr XIII/281/15 Rady Miasta Gdyni z 28
października 2015 r. zmieniona Uchwałą nr XXVI/638/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r.
zmieniona Uchwałą nr XXXII/798/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. zmieniona Uchwałą nr
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XLIV/1276/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniona Uchwałą nr VII/209/19 Rady Miasta
Gdyni z dnia 27 marca 2019r.
5) Uchwała nr X/183/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona Uchwałą nr XXVI/637/16 Rady
Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r.
6) Uchwała nr XXII/449/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy
Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
7) Uchwała nr V/149/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie połączenia dzielnic WitominoLeśniczówka i Witomino-Radiostacja oraz uchwalenia statutu dzielnicy Witomino
Przed ogłoszeniem przetargu na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przewiduje, iż Rada Miasta Gdyni dokona
zmian w aktualnie obowiązujących uchwałach wymienionych w pkt 4 i 5 lub podejmie nowe uchwały w
przedmiotowych sprawach.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2019

