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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299570-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wierzbica: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2022/S 107-299570

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Wierzbica, Urząd Gminy Wierzbica
Krajowy numer identyfikacyjny: 9482382481
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 73
Miejscowość: Wierzbica
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-680
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Nogaj
E-mail: wierzbica@wierzbica.pl 
Tel.:  +48 486183610
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wierzbica.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.wierzbica.pl
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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 
Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK
Numer referencyjny: RI.271.01.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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II.1.4) Krótki opis:
1) odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz 
z PSZOK.
2) transport odebranych odpadów komunalnych.
3) zagospodarowanie odebranych odpadów tj.: przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości 
z Gminy Wierzbica oraz z PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2021 r., poz. 779, 784, 1579 i1648 ); przekazywania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy o 
odpadach.
4) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
szczegółowy opis w SWZ i ZAŁ nr 9

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 PLN

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
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wierzbica

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pod nazwą „Odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m – ci Rzeczków Kolonia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje , w szczególności:
1) odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz 
z PSZOK.
2) transport odebranych odpadów komunalnych.
3) zagospodarowanie odebranych odpadów tj.: przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości 
z Gminy Wierzbica oraz z PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2021 r., poz. 779, 784, 1579 i1648 ); przekazywania 
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niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy o 
odpadach.
4) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia:
a) w zabudowie jednorodzinnej:
worki zielone z napisem SZKŁO, z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
worki niebieskie z napisem PAPIER , z przeznaczeniem na papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z 
papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
worki żółte z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
worek brązowy z napisem BIO na bioodpady;
worek szary z napisem POPIÓŁ z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych;
3. Wyszczególnienie odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, do odbioru i 
zagospodarowania z nieruchomości zamieszkałych:
1) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
3) metale i tworzywa sztuczne, w tym opady opakowaniowe z metali, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) bioodpady,
5) popiół pochodzący z gospodarstw domowych,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałość po segregacji odpadów
4. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Gminy Wierzbica w trakcje realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 2210 Mg (szacunku dokonano 
na podstawie danych za okres od stycznia 2021 r. do września do grudnia 2021 r. oraz danych z pierwszego 
kwartału 2022 r.) w tym:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - w ilości około 1000 Mg
2) segregowanych odpadów komunalnych podanych poniżej rodzajów:
a) papier i tektura , opakowania z papieru i tektury – w ilości około 65 Mg,
b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali,
opakowania z tworzyw sztucznych – w ilości około 240 Mg,
c) szkło, opakowania ze szkła –w ilości około 210 Mg,
d) bioodpady – w ilości około 210 Mg,
e) popiół pochodzący z gospodarstw – w ilości około 300 Mg,
f) odpady wielkogabarytowe – w ilości około 95 Mg,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ilości około 5 Mg,
szczegółowy opis w SWZ i Zał nr 9

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
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował określonym następującym kryterium i 
jego znaczeniem:
1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
Nazwa Kryterium i waga
1 Cena 60%
2 Termin płatności 20%
3 Przeprowadzenie dodatkowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 20%

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:
„ w zakresie „uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej” Zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, prowadzonej przez Gminę Wierzbica, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie rodzajów 
odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi 
spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie realizował tę część zamówienia, z którym wiąże się 
obowiązek posiadania uprawnień.

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:
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Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę :
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę .
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w Projektowych postanowień umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
wskazanym w Projektowych postanowień umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
zgodnie z art 138 ust 2 pkt 2 zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony 
w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest 
uzasadnione.

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: 20/06/2022
Czas lokalny: 13:00

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: 17/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
komisja przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
czerwiec 2023

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 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.
4. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy 
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 26-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2022
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