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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351293-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2021/S 132-351293

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa
Adres pocztowy: ul. ks. prof. Józefa Sztonyka 56
Miejscowość: Dąbrowa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Jonienc
E-mail: zp@gminadabrowa.pl 
Tel.:  +49 517566644
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.gminadabrowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa
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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 
Dąbrowa w 2022 r.
Numer referencyjny: OR.271.16.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w 2022 roku – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki, kontenery, worki 
big-bag winno się odbywać zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa miejscowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania każdej ilości odpadów jakie powstaną na 
terenie nieruchomości zamieszkałych i w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rzeczywiste 
ilości odbieranych odpadów mogą ulec zmianie i nie będzie to stanowiło podstawy do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w specyfikacji warunków zamówienia oraz 
istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ i stanowią jej integralną część.

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
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Dąbrowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Dąbrowa w 2022 roku – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki, kontenery, worki 
big-bag winno się odbywać zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa miejscowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania każdej ilości odpadów jakie powstaną na 
terenie nieruchomości zamieszkałych i w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rzeczywiste 
ilości odbieranych odpadów mogą ulec zmianie i nie będzie to stanowiło podstawy do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w specyfikacji warunków zamówienia oraz 
istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ i stanowią jej integralną część.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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
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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

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 uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) Posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz.888);
b) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez 
właściwy organ lub został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach – bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
c) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wpis do rejestru BDO.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:
a) Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Co najmniej jednej usługi polegającej na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 
od minimum 5 000 osób o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto oraz czasie świadczenia nie 
krótszym niż 12 kolejnych miesięcy
Co najmniej jednej usługi polegającej na odbieraniu odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) 
w systemie workowym lub pojemnikowym od minimum 5 000 osób w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 
kolejnych miesięcy;
b) Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje potencjałem technicznym czyli samochodami do odbioru 
odpadów spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 
innymi przepisami szczególnymi (w tym rozporządzeniem ministra środowiska Ministra Środowiska z dnia 
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11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122) tj. dysponuje co najmniej:
— trzema pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— jednym pojazdem do odbierania odpadów ulegających biodegradacji,
— dwoma pojazdami do odbierania odpadów selektywnie zbieranych,
— jednym pojazdem do odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
— jednym pojazdem do odbierania odpadów wielkogabarytowych.
Wymagania dodatkowe dotyczące pojazdów:
Wykonawca obowiązany jest świadczyć usługi objęte zamówieniem pojazdami, które spełniają europejskie 
standardy emisji spalin nie niższe niż EURO 5.

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

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: 08/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 08:10
Miejsce:
1. Otwarcie ofert jest niejawne.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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:
Sierpień 2021 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 Pzp mogą ubiegać się 
wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w 
następującym zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (JEDZ).
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, tj.:
4.1. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 Pzp, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) 
odpis musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek 
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności;
4.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
4.6. aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach;
4.7. aktualnego wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wpis do rejestru BDO;
4.8. aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów;
4.9. wykazu usług;
4.10. wykazu narzędzi.

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:
Odwołanie wnosi się:
1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „uPzp”, zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;
2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w 
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;
3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

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:
07/07/2021
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