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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493869-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Głuszyca: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2020/S 203-493869

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Głuszyca
Adres pocztowy: Głuszyca
Miejscowość: Głuszyca
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Błachotnik
E-mail: a.blachotnik@gluszyca.pl 
Tel.:  +48 748459479
Faks:  +48 748456339
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.gluszyca.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.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:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Głuszyca w roku 2021”
Numer referencyjny: NIBITZKiZP.271.3.11.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych z:
1) nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych;
2) domków letniskowych;
3) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
4) cmentarza komunalnego na terenie gminy Głuszyca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ

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
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Głuszyca

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych z:
1) nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych;
2) domków letniskowych;
3) punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
4) cmentarza komunalnego na terenie Gminy Głuszyca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ

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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za 
pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: platformazakupowa.pl

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności 
technicznej lub ...
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegając wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 w zakresie wskazanym w SIWZ.
3. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiący wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik do specyfikacji 
(Załącznik zawiera również instrukcję wypełniania JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wszystkie szczegóły zawarte są w SIWZ.
Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, posiada uprawnienia do 
wykonywania działalności, tj.:
— posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym 
przedmiotem Zamówienia,
— posiada zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych, o 
którym mowa w art. 41 ust. 1 lub w art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
W opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – należy wykazać, że wykonawca:
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 500 000 PLN;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c) zdolności technicznej lub zawodowej – należy wykazać, że wykonawca:
• wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi na odbiór odpadów 
komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin (w przypadku, gdy gmina przejęła obowiązki 
właściciela nieruchomości) trwającej co najmniej 8 miesięcy.
W przypadku usług wykonywanych (tj. świadczeń okresowych lub ciągłych – rozpoczętych, a nie zakończonych) 
na poczet wymaganego doświadczenia będzie zaliczona wyłącznie ich zrealizowana część. Oznacza 
to, że tylko okres tej części może być przez wykonawcę wykazywany na poczet wymaganego, dla celów 
wykazania spełniania warunku posiadania doświadczenia, okresu trwania usługi w zakresie odbioru odpadów 
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komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin (w przypadku, gdy gmina przejęła obowiązki 
właściciela nieruchomości);
• dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej:
— samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów zmieszanych 
zbieranych w pojemnikach 60 l – 1100 l, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz 
wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich 
opróżniania – minimum 2 szt.,
— samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu 900 kg do odbioru 
odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach o pojemności do 2 500 l typu np. „dzwon”, 
zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego 
uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 2 szt.,
— samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów wielkogabarytowych 
lub odpadów zmieszanych i segregowanych zbieranych w workach plastikowych, zabezpieczonym przed 
wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które 
zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 1 szt.,
— sprawnymi technicznie pojemnikami do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemności 60 l – 1 100 l w 
ilości dostosowanej do liczby nieruchomości i liczby osób korzystających z tych pojemników,
— sprawnymi technicznie pojemnikami do gromadzenia odpadów segregowanych o pojemności do 2 500 l, w 
określonej przez zamawiającego kolorystyce:
pojemniki w kolorze niebieskim na odpady zawierające frakcje: papier i makulatura – minimum 90 szt.,
pojemniki w kolorze żółtym na odpady zawierające frakcje: metali, tworzyw sztucznych, opakowania 
wielomateriałowe – minimum 113 szt.,
pojemniki w kolorze zielonym na odpady zawierające frakcje: opakowania ze szkła białego i kolorowego – 
minimum 73 szt.,
— bazą magazynowo-transportowo-biurową w odległości maksymalnej 60 km od granicy gminy Głuszyca, 
licząc po drogach publicznych, w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują 
się: pomieszczenie/a administracyjno-socjalne dla pracowników, zaplecze biurowe dla pracownika/ów 
odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, wyposażone w 
szczególności w sieć telekomunikacyjną i Internet, miejsca przeznaczone do parkowania minimum 3 pojazdów 
do odbioru odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy odpadów 
komunalnych, zabezpieczone przed (...)
• dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej:
— 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w 
pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz 
nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,
— 5 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia(tj. operatorzy sprzętu, kierownicy, 
ładowacze).
Szczegółowy opis w SIWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w SIWZ, w tym opisie przedmiotu zamówienia oraz we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-459615

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 12:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca
1. Otwarcie ofert nastąpi 25.11.2020, godz.12.30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie 
zamawiającego.
2. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
3. Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie 
danego postępowania.

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 2021 rok

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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W toku przedmiotowego postępowania przysługują następujące środki ochrony prawnej:
odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec czynności:
— określenia warunków udziału w postępowaniu,
— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
— odrzucenia oferty odwołującego,
— opisu przedmiotu zamówienia,
— wyboru najkorzystniejszej oferty;
a) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy;
b) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;
c) procedura odwoławcza została wskazana w art. 180–198 ustawy Pzp;
skarga do sądu – na orzeczenie Izby, przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego;
a) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;
b) procedura wniesienia skargi została wskazana w art. 198 a – 198 g 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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2020
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