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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600621-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Jordanów Śląski: Usługi wywozu odpadów
2021/S 228-600621
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jordanów Śląski
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 55
Miejscowość: Jordanów Śląski
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Iwańska
E-mail: k.iwanska@jordanowslaski.pl
Tel.: +48 71391-15-82
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.jordanowslaski.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.jordanowslaski.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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 USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA
TERENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI W OKRESIE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.”
Numer referencyjny: GO.271.1.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy
Jordanów Śląski od właścicieli zamieszkałych i określanych nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jak również z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) i innych miejsc publicznych, w tym ich transport do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a
także dystrybucja worków na odpady komunalne zbierane selektywnie. Usługa będzie świadczona w okresie od
dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przewidywana ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający
przewiduje do odebrania przez Wykonawcę w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia, wynosi 1420 Mg (+/-10%).
W ofercie należy uwzględnić, oprócz nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, niżej wymienione
obiekty:
1)Publiczna Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim,
2)Urząd Gminy Jordanów Śląski,
3)Gminny Ośrodek Pomocy.
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
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Jordanów Śląski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jordanów Śląski oraz ich transport - od
wszystkich mieszkańców i z obiektów niezamieszkałych a także z niżej wymienionych obiektów:
a) Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim,
b) Urzędu Gminy Jordanów Śląski,
c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim,
d) komunalnej oczyszczalni ścieków w Jordanowie Śląskim,
e) firm i zakładów pracy (podmioty gospodarcze) działających na terenie Gminy Jordanów Śląski
2) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na PSZOK;
3) wyposażenie przez cały okres obowiązywania umowy na świadczenie usługi, wskazanych przez
Zamawiającego nieruchomości w worki do segregacji odpadów komunalnych;
4) wyposażenie przez cały okres obowiązywania umowy na świadczenie usługi, wskazanych przez
Zamawiającego miejsc użyteczności publicznej (place zabaw i boiska) w zestawy koszy do segregacji odpadów,
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o pojemności 120L, uwzględniające wybrane frakcje: plastik i metale, szkło, papier, odpowiednio oznaczone.
Przewidywana ilość zestawów: 18. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tych pojemników;
5) Okres zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH DO ODBIORU OD MIESZKAŃCÓW W OKRESIE
TRWANIA ZAMÓWIENIA – 1300,000 Mg, W TYM PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH
DO ODBIORU Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZNAJDUJĄCYM SIĘ W
JORDANOWIE ŚLĄSKIM – 120,00 Mg. SZACOWANA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH DO ODBIORU W
RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYNOSI 1420,00 MG (+/-10%).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
Wykaz i krótki opis warunków:
a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) posiadał aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Jordanów Śląski zgodnie z przepisami ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.).
b) posiada wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady, o której mowa w art. 9c ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2021 r. poz.888 ze zm.) prowadzonego
przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
c) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego zgodnie ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U z 2020 poz. 1893);
d) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, prowadzonego, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.)
e) posiada zezwolenie na transport odpadów, obejmującego teren Gminy Jordanów Śląski, zgodnego z
obowiązującymi przepisami – obejmującego odpady określone w Załączniku nr 1 do SWZ;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości dotyczące:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał/wykonuje minimum 2 usługi odpowiadające przedmiotowi
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) każda usługa.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej,
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2) dysponuje bazą magazynowo - transportową, spełniającą wymogi Rozporządzenia 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), w szczególności:
a) usytuowaną w odległości nie większej niż 50 km od granicy Gminy Jordanów Śląski,
b) usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
c) zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
d) wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń
do gruntu,
e) wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych,
f) wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków
przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo wodne,
g) wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
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h) wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów,
i) na której terenie znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji
pojazdów;
3) dysponuje co najmniej:
a) dwoma (2)
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Z Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu pzp zostanie
zawarta Umowa zgodnie ze wzorem umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
Zamawiający, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455
ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

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: 30/12/2021
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: 31/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2021
Czas lokalny: 09:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej określone w dziale lX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie 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. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej lzby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
6. Odwołanie wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w
terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana sposób inny niż określony w ppkt, 1-),
7. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie ].0 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień,
kórych wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
8.Odwołaniewprzypadkachinnychnizokreślonewust,6i7wnosisięwterminielOdnioddnia,wktórym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza
progi unijne.
9. Domniemywa się, ze Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
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wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10. Na orzeczenie Krajowej lzby odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej lzby Odwoławczej, którym
mowa w art. 519 ust, ]_ ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej lzby Odwoławczej (zgodnie z art. 580 ustawy Pzp) w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o którym mowa w art, 5].9 ust. 1 ustawy pzp,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi, Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia23listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem,
I1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale lX ,,Środki ochrony
prawnej" ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021
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