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Polska-Chłopice: Usługi związane z odpadami
2021/S 194-505650
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chłopice
Krajowy numer identyfikacyjny: 650900507
Adres pocztowy: Chłopice 149a
Miejscowość: Chłopice
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-561
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kotyla
E-mail: jacek.kotyla@chlopice.pl
Tel.: +48 166240000
Faks: +48 166222460
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.chlopice.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.chlopice.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-210
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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01.01.2022r. do
31.12.2022r.
Numer referencyjny: RG.271.6.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie
zamieszkałych, na terenie gminy Chłopice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z określonymi przepisami prawa w
tym zakresie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte
odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny powstające na nieruchomościach zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie Gminy Chłopice.

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
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren Gminy Chłopice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych
obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie: 1) niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach, 2) odpadów komunalnych
gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach obejmujących: a) szkło opakowaniowe,
z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, b) papier, c)
bioodpady stanowiące odpady komunalne, d) opakowania z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem opakowań
po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, e) metal, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów opakowaniowych z matali, f) opakowania wielomateriałowe, z zastrzeżeniem, że odpady
wymienione w ppkt. d), e), f) mogą być zbierane łącznie w jednym pojemniku lub worku. 3) Zamówienie
obejmuje odbiór i zagospodarowanie powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon (zbiórka mobilna).
4) Zamówienie obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów z przystanków autobusowych
usytuowanych wzdłuż dróg na terenie gminy. Szacowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych
przewidziana do odbioru i zagospodarowania z terenu Gminy Chłopice (odpady odebrane od właścicieli
nieruchomości oraz zebranych w PSZOK) w okresie obowiązywania umowy, tj. od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.:
1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 749,930 Mg 2. papier i tektura 11,410 Mg 3. zmieszane
odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale) 131,890 Mg 4. szkło 98,020
Mg 5. bioodpady stanowiące odpady komunalne (odpady kuchenne ulegające, biodegradacji i odpady
zielone ulegające biodegradacji) 56,520 Mg 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe 41,450 Mg 7. zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne 13,520 Mg 8. zużyte opony 17,640 Mg 9. odpady betonu oraz gruz
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betonowy z rozbiórek i remontów 1,000 Mg 10. pozostałe odpady mogące występować na PSZOK (m.in.
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, środki ochrony roślin, baterie i akumulatory, farby,
tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, przeterminowane leki i chemikalia, odzież, tekstylia) 0,500
Mg. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący
załącznik nr 7 do SWZ.
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: 31/12/2022
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

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:
Zamawiający w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
wymaga aby Wykonawca:
- posiadał aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, prowadzonej przez Wójta Gminy Chłopice zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;
- posiadał aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie
ustawy o odpadach;
- posiadał wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) dokonywany
na podstawie ustawy o odpadach.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wymaga aby Wykonawca posiadał odpowiednie
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wymaga aby Wykonawca spełniał warunki
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:
- doświadczenia – Zamawiający uzna, że warunek doświadczenia jest spełniony jeżeli Wykonawca okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia. Za usługę odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługę
polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości o wartości minimum 800
000,00 zł brutto lub obsługiwanych było co najmniej 4 000 mieszkańców.
– zdolności technicznej - Zamawiający uzna, że warunek doświadczenia jest spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
- dysponuje bazą magazynowo – transportową zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości usytuowaną na terenie gminy Chłopice
lub w odległości nie większej niż 100 km od granic administracyjnych Gminy Chłopice;
- dysponuje co najmniej niżej wymienionym sprzętem specjalistycznym:
- 3 (trzema) pojazdami specjalistycznymi przewidzianymi do realizacji zamówienia przystosowanymi do odbioru
zmieszanych odpadów komunalnych z mechanizmem ugniatania odpadów, pojazdy muszą spełniać normę
emisji spalin nie niższą niż Euro5;
- 2 (dwoma) pojazdami przewidzianymi do realizacji zamówienia przystosowanymi do odbioru selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin nie niższą niż Euro5;
w przypadku realizacji zamówienia pojazdami spełniającymi normę Euro6 lub pojazdami z napędem
alternatywnym (elektryczne, CNG) Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na kwotę stanowiącą 3% ceny brutto podanej w ofercie. Formy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy określa art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do
SWZ.

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: 08/11/2021
Czas lokalny: 11:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 05/02/2022
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Miejscem otwarcia ofert jest Urząd Gminy Chłopice.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

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:
Październik 2022r.
VI.3)

Informacje dodatkowe:

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 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP (art. 505-590 ustawy PZP) przysługują wykonawcy
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa
Izby.
4. Odwołanie przysługuje na:
4.1. niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy PZP,
4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w 6.1.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.6 i 21.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.
1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2021
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