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Polska-Skoczów: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2020/S 252-636510

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Skoczów
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Skoczów
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-430
Państwo: Polska
E-mail: zampub@um.skoczow.pl 
Tel.:  +48 338533854
Faks:  +48 338539152
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.skoczow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings
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/skoczow/proceedings
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 
terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części
Numer referencyjny: BZP.271.14.2020

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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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 
terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części:1) część 1 - świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,2) część 2 - świadczenie usług dodatkowych w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych,3) część 3 - świadczenie usługi usuwania odpadów komunalnych z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
załącznik nr 2 do SIWZ..3.Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony 
do SIWZ wzór umowy załącznik 6a, 6b oraz 6c).4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 
poszczególne części tj. na jedną, dwie lub trzy części. Wybór oferty nastąpi odrębnie dla każdej części (...)

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Skoczów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 
terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części: część 1 - świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania 
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odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy 
załącznik 6a.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części tj. na jedną, dwie lub trzy 
części. Wybór oferty nastąpi odrębnie dla każdej części.
5. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowania pojazdami 
wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu umowy oraz czynności odbierania i załadunku odpadów.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
1) Zakres usług: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień, co zamówienia podstawowe 
i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem 
nieograniczonym i opisanym w zał. nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia 
podstawowego.
2) Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone:
a) w przypadku wyczerpania kwoty umownej,
b) w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,
c) udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po 
przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą,
d) stawka jednostkowa wynagrodzenia za odebranie i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych będzie 
podlegała negocjacji.

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
Okres w miesiącach: 6
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, iż nie musi zrealizować maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, zamawiający 
gwarantuje zapłatę 50 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ciąg dalszy pkt II.2.7) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:6 miesięcy lub do wyczerpania kwoty 
umownej.Planowane rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie wcześniej niż 01.06.2021 r. i nie później 
niż 01.08.2021 r. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o dacie rozpoczęcia usługi, z 
wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Skoczów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części: część 2 - świadczenie usług dodatkowych w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy 
załącznik 6b.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części tj. na jedną, dwie lub trzy 
części. Wybór oferty nastąpi odrębnie dla każdej części.
5. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowania pojazdami 
wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu umowy oraz czynności odbierania i załadunku odpadów.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
1) Zakres usług: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień, co zamówienia podstawowe 
i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem 
nieograniczonym i opisanym w zał. nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia 
podstawowego.
2) Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone:
a) w przypadku wyczerpania kwoty umownej,
b) w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,
c) udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po 
przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą,
d) stawka jednostkowa wynagrodzenia za odebranie i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych będzie 
podlegała negocjacji.

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
Okres w miesiącach: 6
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, iż nie musi zrealizować maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, zamawiający 
gwarantuje zapłatę 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ciąg dalszy pkt II.2.7) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:6 miesięcy lub do wyczerpania kwoty 
umownej.Planowane rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie wcześniej niż 01.06.2021 r. i nie później 
niż 01.08.2021 r. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o dacie rozpoczęcia usługi, z 
wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usługi usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i 
magazynowania.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Skoczów

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 
terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części: część 3 - świadczenie usługi usuwania odpadów komunalnych 
z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy 
załącznik 6c).
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części tj. na jedną, dwie lub trzy 
części. Wybór oferty nastąpi odrębnie dla każdej części.
5. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowania pojazdami 
wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu umowy oraz czynności odbierania i załadunku odpadów.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
1) Zakres usług: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień, co zamówienia podstawowe 
i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem 
nieograniczonym i opisanym w zał. nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia 
podstawowego.
2) Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone:
a) w przypadku wyczerpania kwoty umownej,
b) w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,
c) udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po 
przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą,
d) stawka jednostkowa wynagrodzenia za odebranie i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych będzie 
podlegała negocjacji.

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
Okres w miesiącach: 6
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, iż nie musi zrealizować maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, zamawiający 
gwarantuje zapłatę 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ciąg dalszy pkt II.2.7) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:6 miesięcy lub do wyczerpania kwoty 
umownej.Planowane rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie wcześniej niż 01.06.2021 r. i nie później 
niż 01.08.2021 r. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o dacie rozpoczęcia usługi, z 
wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
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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 nie stawia w tym zakresie wymagań.Wymagania dotyczące uprawnień do prowadzenia 
określonejdziałalności zawodowej, które należy wykazać przed zawarciem umowy, zawarte zostały w 
rozdziale XVII treści SIWZ. 1.1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o 
których mowaw art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).1.2.Z postępowania 
o udzieleniezamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w przypadkach przewidzianych 
w art. 24 ust. 5pkt 1,2,4,5-8 ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne). 2.Wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia zostaniewezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeńlub dokumentów): 2.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, 
w zakresie określonym przezZamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert; 2.2.oświadczenia Wykonawcy o braku 
wydania wobec niego prawomocnegowyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentówpotwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lubzawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności; 2.3.oświadczenia Wykonawcy o brakuorzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;2.4.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego 
wyroku sądu skazującego za wykroczenie nakarę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 2.5.Oświadczenia Wykonawcy o braku 
wydania wobec niego ostatecznej decyzjiadministracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiskalub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; 2.6.zaświadczenia właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, lub innego dokumentupotwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłattych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu; 2.7.zaświadczenia właściwej terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu UbezpieczeńSpołecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, żeWykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.8.odpisu z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencjii informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdz. braku podstaw wyklucz. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy. 2.9.oświadcz. Wykon. o niezaleg. z opłac. podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
DLA CZĘŚCI NR 1:
Wykonawca musi wykazać, iż:
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 2 000 000,00 zł,
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.
DLA CZĘŚCI NR 2:
Wykonawca musi wykazać, iż:
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 50 000,00 zł,
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 25 000,00 zł.
DLA CZĘŚCI NR 3:
Wykonawca musi wykazać, iż:
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł,
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000,00 zł.
3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu (pkt. 2 V rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i 
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
DLA CZĘŚCI 1
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie przez 
Wykonawcę środków finansowych w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł lub zdolność kredytową wykonawcy 
na poziomie co najmniej 1 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert,
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 
000,00 zł.
DLA CZĘŚCI 2
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie przez 
Wykonawcę środków finansowych w wysokości co najmniej 25 000,00 zł lub zdolność kredytową wykonawcy na 
poziomie co najmniej 25 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert,
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 
zł.
DLA CZĘŚCI 3
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie przez 
Wykonawcę środków finansowych w wysokości co najmniej 250 000,00 zł lub zdolność kredytową wykonawcy 
na poziomie co najmniej 250 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert,
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 
000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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DLA CZĘŚCI NR 1:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę/usługi o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 
zł brutto, obejmującą/ce odbieranie odpadów komunalnych lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w łącznej ilości co najmniej 3.000,00 Mg oraz o czasie świadczenia każdej z nich nie krótszym 
niż 12 kolejnych miesięcy. W przypadku Wykonawców realizujących usługę, która nie została jeszcze 
zakończona wartość rozliczonej usługi na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 300 000,00 zł brutto, 
a czas świadczenia nie krótszy niż 6 kolejnych miesięcy. b) dysponuje lub będzie dysponował pojazdami 
przystosowanymi do odbioru odpadów tj. minimum:
a) pojazdem typu śmieciarka o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) powyżej 7,5 tony do odbioru odpadów z 
pojemników typu 120 l, 240 l, 1100 l, koszy ulicznych - 2 szt.
b) śmieciarką małogabarytową o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) do 3,5 tony przystosowaną do odbioru 
odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami i chodnikami 
dojazdach - 1 szt.
c) Samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów zgromadzonych w workach plastikowych – 
2 szt.
d) pojazdem z dźwignikiem hakowym lub bramowym (nośnik) przystosowanym do odbioru kontenerów z 
odpadami typu KP5, KP7, KP10, KP 15, KP 32 - 1 szt., z udokumentowanymi ważnymi badaniami UDT
e) samochodem ciężarowym z żurawiem HDS przystosowanym do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki 1 szt. 
- z udokumentowanymi ważnymi badaniami UDT.
f) samochodem typu „myjka” przystosowanym do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady typu 60l, 110 l, 120 
l, 240 l, 1100 l, koszy ulicznych z udokumentowanym przeznaczeniem - 1 szt.
Uwaga: W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA UBIEGA SIĘ O ZAMÓWIENIE CZĘŚCI 1 i 2 lub 1,2 i 3 lub 1 i 3 
spełnianiem warunku posiadania pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów dla części 1 i 2 lub 1,2 i 3 lub 
1 i 3 będzie wykazanie sprzętu w zakresie CZĘŚCI 1.
DLA CZĘŚCI NR 2:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę/usługi o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 
zł brutto, obejmującą/ce odbieranie odpadów komunalnych lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w łącznej ilości co najmniej 75,00 Mg oraz o czasie świadczenia każdej z nich nie krótszym niż 
12 kolejnych miesięcy. W przypadku Wykonawców realizujących usługę, która nie została jeszcze zakończona 
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wartość rozliczonej usługi na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 15 000,00 zł brutto, a czas 
świadczenia nie krótszy niż 6 kolejnych miesięcy.
b) dysponuje lub będzie dysponował pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów tj. minimum:
a) pojazdem typu śmieciarka o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) powyżej 7,5 tony do odbioru odpadów z 
pojemników typu 120 l, 240 l, 1100 l - 1 szt.
b) śmieciarką małogabarytową o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) do 3,5 tony przystosowaną do odbioru 
odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami i chodnikami 
dojazdach - 1 szt.
c) pojazdem z dźwignikiem hakowym lub bramowym (nośnik) przystosowanym do odbioru kontenerów z 
odpadami typu KP5, KP7, KP10, KP 15, KP 32 - 1 szt., z udokumentowanymi ważnymi badaniami UDT
d) samochodem ciężarowym z żurawiem HDS przystosowanym do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki 1 szt. 
- z udokumentowanymi ważnymi badaniami UDT.
e) samochodem typu „myjka” przystosowanym do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady typu 60l, 110 l, 
120 l, 240 l, 1100 l z udokumentowanym przeznaczeniem - 1 szt.
Uwaga: W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA UBIEGA SIĘ O ZAMÓWIENIE CZĘŚCI 2 i 3 spełnianiem 
warunku posiadania pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów dla części 2 i 3 będzie suma pojazdów 
określonych w zakresie CZĘŚCI 2 i 3.
Ciąg dalszy poniżej...
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
DLA CZĘŚCI NR 3:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę/usługi o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 
zł brutto, obejmującą/ce odbieranie odpadów komunalnych lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w łącznej ilości co najmniej 200,00 Mg oraz o czasie świadczenia każdej z nich nie krótszym niż 
12 kolejnych miesięcy. W przypadku Wykonawców realizujących usługę, która nie została jeszcze zakończona 
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wartość rozliczonej usługi na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 75 000,00 zł brutto, a czas 
świadczenia nie krótszy niż 6 kolejnych miesięcy.
b) dysponuje lub będzie dysponował pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów tj. minimum:
a) pojazdem typu hakowiec/bramowiec do obsługi kontenerów o pojemności do 7 m3 – 1 szt.,
b) pojazdem typu hakowiec/bramowiec do obsługi kontenerów o pojemności ponad 7 m3 – 1 szt.,
c) pojazdem z dźwigiem HDS do załadunku i transportu pojemników typu „big-bag” - 1 szt.
d) pojazdem dostawczym/ciężarowym z nadwoziem skrzyniowym – 1 szt.
e) pojemnikiem typu „big-bag” o pojemności 1 m3 – 5 szt.
f) kontenerem KP 5 o pojemności 5 m3 – 1 szt.
g) kontenerem KP 7 o pojemności 7 m3 – 1 szt.
h) kontenerem KP 10 o pojemności 10 m3 – 1 szt.
Uwaga: W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA UBIEGA SIĘ O ZAMÓWIENIE CZĘŚCI 2 i 3 spełnianiem 
warunku posiadania pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów dla części 2 i 3 będzie suma pojazdów 
określonych w zakresie CZĘŚCI 2 i 3.
Uwaga dla części 1-3: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania 
warunkówudziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na 
dzieńpublikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
wpostępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych 
nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
DLA CZĘŚCI 1, 2 i 3
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jestkrótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzeczktórych usługi zostały wykonane (sporządzonego wg załącznika nr 4 do specyfikacji), oraz 
załączeniemdowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 
wprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
— oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
wstanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów do których mowa powyżej
— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumentypotwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływemterminu składania ofert.
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonaniazamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 
(sporządzonegoodpowiednio wg: załącznika nr 5 a, b lub c do SIWZ).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączone do SIWZ wzory umów (załącznik 
nr6a, 6b oraz 6c do SIWZ).
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do 
treścioferty,na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we 
wzorzeumowy,stanowiącym załącznik nr 6a, 6b oraz 6c do SIWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem 
umowyzobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny 
ofertowej- DOTYCZY WYŁĄCZNIE CZĘŚCI NR 1.

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: 01/02/2021
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Biuro Zamówień Publicznych, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14, pokój nr 109 (I piętro).
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
— Część nr 1 – 130 000,00 PLN,
— Część nr 2 – 400,00 PLN,
— Część nr 3 – 6 000,00 PLN.
Szczegóły zawarte są w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. ciąg dalszy pkt II.1.4) Krótki opis: (...) 5.Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia 
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności kierowania pojazdami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu umowy oraz 
czynności odbierania i załadunku odpadów. 6.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.1) Zakres usług: zamówienia polegać będą na powtórzeniu 
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podobnych zamówień, co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego 
tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający 
przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 
2)Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone:a)w przypadku wyczerpania kwoty umownej, b)w przypadku 
przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,c) udzielenie zamówienia 
zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji 
w Wykonawcą, d)stawka jednostkowa wynagrodzenia za odebranie i zagospodarowanie 1 Mg odpadów 
komunalnych będzie podlegała negocjacji. 2. Przy wyborze ofertynajkorzystniejszej, Zam. będzie kierował 
się nast. kryteriami:DLA CZĘŚCI 1: a)Cena ofertowa — 60 pkt;b)Liczba pojazdów realizujących przedm. 
zamów. spełniających wymóg co najmniej normy EURO 5-20 pkt;c)Termin płatności – 20 pkt. DLA CZĘŚCI 2: 
a)Cena ofertowa — 60 pkt;b)Liczba pojazdów realizujących przedmiot zamówienia spełniających wymagania 
co najmniej normy EURO5 — 15 pkt; c)Termin płatności – 25 pkt. DLA CZĘŚCI 3:a)Cena ofertowa — 60 pkt; 
b)Liczba pojazdówrealizujących przedmiot zamówienia spełniających wymagania co najmniej normy EURO 
5 — 15 pkt; c)Terminpłatności – 25 pkt. 3. Dot. sekcji IV.2.6) - min. okres, w którym oferent będzie związany 
ofertą - wynosi 60dni. Bieg terminuzwiązania ofertą rozp. się wraz z upł. term składania ofert. Dzień ten jest 
pierwszym dniemterminu związaniaofertą.4. Zam przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w 
art. 24aa ust. 1 ustawyPzp - tzw. proced.„odwróconej”. 5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z 
postępowania o udzieleniezamówienia oraz spełnianiawarunków udziału w postępowaniu - do oferty należy 
dołączyć aktualne na dzieńskładania ofert oświadczeniew postaci Formularza JEDZ stanowiącego załącznik 
nr 3 do SIWZ. Inform zaw.w JEDZ stanowią wst. potw., że Wykonawca nie podlega wyklucz. z post. oraz 
spełnia warunki udz. w post.6. Wykon.,którego oferta zostanie wybrana - przed terminem podpisania umowy - 
zobowiązany będzie dostarczyć: 6.1. oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoczów wraz z 
podaniem numeru rejestrowego,6.2.aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności 
w zakresie zbierania odpadów,6.3.wpis do bazy BDO,6.4.oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo – 
transportowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. 
poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości,6.5. aktualne zezwolenie właściwego organu na przetwarzanie odpadów,6.6. w odniesieniu 
do każdego z zadeklarowanych pojazdów spełniających wymagania co najmniej normy EURO 5 dokument 
potwierdzający ten stan rzeczy np.: wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd 
z homologacji bądź oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia 
on wymagania co najmniej normy EURO 5, bądź dowodu rejestracyjnego pojazdu,6.7.w przypadku Wykon. 
wspólnie ubiegających się o udziel. zamówienia-dokument regul. ich współpracę (np. umowa konsorcjum, spółki 
cywilnej),

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Ciąg dalszy powyższego pkt VI.3) Informacje dodatkowe tj. VI.3):6.8.oświadczenie, że czynności kierowania 
pojazdami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu umowy oraz czynności odbierania i załadunku odpadów 
będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 6.9.dokument potwierdzający wniesienie 
przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - wymagania określone przez Zamawiającego w punktach 6.1-6.7 
powyżej odnoszą się do tych podmiotów wspólnie składających ofertę, które będą wykonywać (realizować) 
zakres zamówienia wymagający odpowiednich zezwoleń i wpisów do właściwego rejestru.8. Oświadczenie o 
którym mowa w punkcie 6.8 - może zostać złożone przez jeden z podmiotów wspólnie składających ofertę (np. 
przez lidera konsorcjum).
CIĄG DALSZY SEKCJI III.1.1.:
3. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
RP określa § 7 i § 8 ust.1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.
4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w 
art.24ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje oświadczenie, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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