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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:625242-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wręczyca Wielka: Usługi związane z odpadami
2020/S 250-625242

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Wręczyca Wielka
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 1
Miejscowość: Wręczyca Wielka
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Buchliński
E-mail: maciejbuchlinski@wreczyca-wielka.pl 
Tel.:  +48 343170245
Faks:  +48 343170215
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wreczyca_wielka/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wreczyca_wielka/proceedings

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 odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, zgromadzonych na terenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) gminy Wręczyca Wielka
Numer referencyjny: NIP.271.20.2020

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 świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych selektywnie zbieranych, (pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Wręczyca Wielka), zgromadzonych na terenie 
PSZOK. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Śląskiego.

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
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat kłobucki, Gmina Wręczyca Wielka

II.2.4) Opis zamówienia:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (pochodzących od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Wręczyca 
Wielka), zgromadzonych na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)”.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych selektywnie zbieranych, (pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Wręczyca Wielka), zgromadzonych na terenie 
PSZOK. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisami planu gospodarki odpadami dla województwa 
śląskiego.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wydzierżawienie i wyposażenie PSZOK w pojemniki na odpady komunalne selektywnie zbierane według 
poszczególnych frakcji, (pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na 
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której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
położonych na terenie gminy Wręczyca Wielka), zgromadzonych na terenie PSZOK;
b) wydzierżawienie pojemników będzie obejmowało cały okres wykonywania zamówienia;
c) prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) zagospodarowanie odebranych z PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacji odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o 
odpadach;
e) zagospodarowanie odpadów z zachowaniem wskaźników odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpadów 
komunalnych, zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 
zakresie odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgromadzonych na PSZOK;
f) przekazywanie zgodnie z art. 9ea ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpadów selektywnie 
zebranych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Przepisy prawne regulujące wykonanie zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się 
w Specyfikacji Istotnych Warunków 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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2021
Koniec: 30/06/2022
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
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający w sekcji II.1.1 wpisał skróconą nazwę zamówienia, pełna 
nazwa zamówienia znajduje się w sekcji II.2.4 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z kodami odpadów w tym odpadów 
niebezpiecznych) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
797 z późn. zm.);
b) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z 
kodami odpadów) od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wręczyca Wielka, prowadzonego przez Wójta 
Gminy Wręczyca Wielka;
c) posiadają wpis do „Rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami” – BDO.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

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

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: 25/01/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 25/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na stronie https://platformazakupowa.pl

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100 
PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia 
zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 polegających na powtórzeniu podobnych usług w 
trybie zamówienia z wolnej ręki, wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy usług odbioru 
i transportu odpadów komunalnych oraz dostawy pojemników, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości 
zamówienia podstawowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych nie 
wyższych niż czynniki kalkulacyjne zastosowane w zamówieniu podstawowym.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przy użyciu platformazakupowa.pl za 
pośrednictwem formularza ofertowego dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania. 
Postępowanie znajduję się na liście postępowań, pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/
wreczyca_wielka/proceedings.
8. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych określonych w instrukcji i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem 
nieważności.
9. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
10. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadkach określonych 
we wzorze umowy.
11. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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 dany osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Gmina Wręczyca Wielka z 
siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka.
Pełna informacja RODO znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587849
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której 
jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
12. Szczegółowe zasady postępowania w sprawie odwołań są zamieszczone w dziale Dział VI Środki ochrony 
prawnej ustawy Pzp.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587849
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020
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