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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469464-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kamienica: Usługi związane z odpadami
2020/S 194-469464

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kamienica
Adres pocztowy: Kamienica 420
Miejscowość: Kamienica
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 34-608
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Kuziel
E-mail: przetargi@gminakamienica.pl 
Tel.:  +48 183323004
Faks:  +48 183323051
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
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 stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie gminy Kamienica w 2021 roku
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020

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:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu w 2021 r. 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy 
Kamienica a także z punktu selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
odpowiednimi przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i 
innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Kamienica, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu w 2021 roku 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy 
Kamienica a także z punktu selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
odpowiednimi przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579), postanowieniami Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 
2012 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Małopolski na lata 
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2016–2022 z perspektywą do 2030 r. z załącznikami, przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w 
gminie Kamienica przyjętego uchwałą nr XV/141/16 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 3 czerwca 2016 r.
2. Zakres zamówienia – stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579) oraz postanowieniami 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica zakres prac obejmuje:
1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w tym:
— niesegregowane odpady komunalne,
— odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
— odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
— odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
— odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe,
— odpady ulegające biodegradacji, zielone,
— odpady problematyczne i niebezpieczne,
— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
— zużyte baterie i akumulatory,
— opakowania po chemikaliach,
— przeterminowane leki,
— odpady medyczne powstałe w gosp. domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
— odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
— odpady wielkogabarytowe (w tym meble),
— zużyte opony,
— odpady z tekstyliów i odzieży ;
2) zapewnienie przez Wykonawcę worków do gromadzenia odpadów komunalnych;
3) odbieranie odpadów komunalnych z PSZOK.

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: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
— posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamienica, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 
1579)
— jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z 
przepisami wynikającymi z obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
701 ze zm.),
— posiada zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art.41 obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach, (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)
— posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych objętych przedmiotem zamówienia lub zapewnienie przyjęcia odpadów komunalnych przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania takich odpadów. Miejsce 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno spełniać warunki 
określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz ustawie z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
— posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności 
jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych na rzecz właścicieli lub posiadaczy nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 6 
miesięcy o wartości min. 500 000 PLN brutto;
2. dysponują następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:
a) bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122);
b) pojazdami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ilości:
1) co najmniej jednym pojazdem do odbioru odpadów bez frakcji kompaktującej,
2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów,
3) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
4) co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażony w 
urządzenie HDS.

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:
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Warunki wykonanie przedmiotu umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 
Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na 
odpowiednie zadanie. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie 
zamówienia. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2020
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: 04/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Pokój nr 18 (sala konferencyjna), Urząd Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica, POLSKA. 
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

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:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: III kwartał 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na 
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ), którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że 
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Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zostanie sporządzone zgodnie z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016. Oświadczenie 
w formie JEDZ (sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 SIWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt 12 SIWZ.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 
8.5 ppkt 1 SIWZ odpowiednio do udostępnianych zasobów.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając w tym celu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony JEDZ o którym mowa 
w pkt 8.2 SIWZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 SIWZ. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.
6. Wykonawca, bez wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonana oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminach określonych w artykule 
182 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 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2020
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