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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534649-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ogrodzieniec: Usługi związane z odpadami
2022/S 189-534649

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Ogrodzieniec
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 276258842
Adres pocztowy: Plac Wolności 25
Miejscowość: Ogrodzieniec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Mejsak
E-mail: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl 
Tel.:  +48 326709713
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ogrodzieniec.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/6358
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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:
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, powstałych na terenie gminy 

Ogrodzieniec

Numer referencyjny: ZP.271.2.38.2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania 
tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe powstałych na terenie Gminy Ogrodzieniec. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 
odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie gminy Ogrodzieniec, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania. 3. Wykonawca 
jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4. Przedmiot 
zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 5. 
Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych musi być zgodne z hierarchią postępowania z odpadami 
określoną w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. 6. Wykonawca w ramach umowy 
z Zamawiającym wyposaży nieodpłatnie nieruchomości w pojemniki o minimalnej pojemności określonej w 
Regulaminie utrzymania czystości i porządku Zamawiającego. 7. Szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1 do 
SWZ (Opis Przedmiotu 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
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ogrodzieniec

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2024
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:
1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 
441 ustawy Pzp. 2. Zakres opcji obejmuje 50% wolumenu odpadów, o którym mowa w dokumentach 
zamówienia. 3. Warunki skorzystania z prawa opcji: 1) skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w zależności 
od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub w części lub wcale. 
2) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy, Wykonawca otrzyma 
od Zamawiającego informację o zamiarze skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 3) zamiar 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegał na przekazaniu przez Zamawiającego 
względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z tego prawa wraz z informacją o 
przewidywanym zakresie realizacji usług na warunkach określonych w dokumentach zamówienia oraz umowie. 
4. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak 
skorzystania z przedmiotowego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego.

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 musi wykazać, że posiada: a) uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) wpis do rejestru w Bazie Danych o Odpadach w zakresie 
transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

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:
Warunki realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 03/11/2022
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: 31/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 25
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 
w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Osoby 
otwierające - pracownicy Referatu Zamówień Publicznych.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o 
którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: A – cena ofertowa – 
90 %; B – norma emisji spalin pojazdów – 10 %. 5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające 
odrzuceniu. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 7. W 
sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze 
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 8. Zamawiający 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 
i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) oświadczenie Wykonawcy, w 
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego 
do tej samej grupy kapitałowej, o ile dotyczy – Załącznik nr 5 do SWZ; c) oświadczenie Wykonawcy o 
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aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp – Załącznik nr 6 do SWZ; d) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy Ogrodzieniec w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe obejmujące swym zakresem 
co najmniej n/w rodzaje odpadów (kody): 15 01 05, 16 01 03, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 27*, 20 
01 28, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 35*, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 17 06 04, 20 01 
99, 15 01 07, 15 01 01; e) wpis, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 wskazanej ustawy (Baza Danych o Odpadach w 
zakresie transportu odpadów) – prowadzonego przez Marszałka Województwa; f) wykaz narzędzi, wyposażenia 
zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz 
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 7 do SWZ. 9. Zamawiający nie 
przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia. 10. Zamawiający przewiduje zmiany umowy – zakres zmian 
zawierają projektowane postanowienia umowy. 11. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane 
z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 ustawy Pzp. 12. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Do oferty należy dołączyć: 1) Pełnomocnictwo upoważniające 
do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 2) Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi 
Załącznik nr 4 do SWZ; 3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile dotyczy; 4) Przedmiotowe środki 
dowodowe: karty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie zadeklarowanych norm emisji spalin 
dla pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia.

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
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 Pzp. 2. Odwołanie 
przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków 
ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2022
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