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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90111-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zduńska Wola: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2020/S 038-090111

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miasto Zduńska Wola
Adres pocztowy: ul. Złotnickiego 12
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL714
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Alberczak, Tomasz Witaszczyk
E-mail: zp@zdunskawola.pl 
Tel.:  +48 438250229
Faks:  +48 438250202
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdunskawola.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/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/zdunskawola/proceedings
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings

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:

mailto:zp@zdunskawola.pl
http://www.zdunskawola.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/zdunskawola/proceedings
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
miasta Zduńska Wola w latach 2020–2021
Numer referencyjny: ZEOS.GOK.271.1.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90513100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja od 1.7.2020 r. do 30.6.2021 r. usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola (część
I i II) oraz utworzenie, prowadzenie stacjonarnego zastępczego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych – PSZOK, a także zagospodarowanie zebranych odpadów (część III) zgodnie z ustawą ucpg.

2. Powierzchnia Miasta Zduńska Wola wynosi 24,6 km2.
3. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi 40 050 (stan na dzień 31.1.2020 r.). Orientacyjna ilość
punktów adresowych nieruchomości, pod którymi zamieszkują mieszkańcy wynosi ok. 4 670 (budownictwo
jednorodzinne i wielorodzinne).
4. Ilość osób według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 35
077, w tym ilość osób z zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów wynosi 33 956, natomiast ilość osób z
niezadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów wynosi 1 115 (stan na dzień 31.1.2020 r.).

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:
Sektor A Północny
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Zduńska Wola

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W ramach Części 1 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) selektywnie zbieranych:
a) papieru;
b) metali;
c) tworzyw sztucznych;
d) szkła;
e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
f) bioodpadów
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g) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, okna i drzwi (podczas akcji
odbioru);
h) przeterminowane leki i chemikalia (apteki i przychodnie);
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek (apteki);
j) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz betonowy (na zgłoszenie do 500kg nieruchomość rok kalendarzowy);
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Zakres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych musi
być zgodny z uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zwaną dalej „Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług” oraz
uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Zduńska Wola.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy – ograniczenie emisji spalin (AS) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sektor B Południowy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Zduńska Wola

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. W ramach Części 2 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) selektywnie zbieranych:
a) papieru;
b) metali;
c) tworzyw sztucznych;
d) szkła;
e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
f) bioodpadów
g) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, okna i drzwi (podczas akcji
odbioru);
h) przeterminowane leki i chemikalia (apteki i przychodnie);
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek (apteki);
j) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz betonowy (na zgłoszenie do 500kg nieruchomość rok kalendarzowy);
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Zakres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych musi
być zgodny z uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zwaną dalej „Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług” oraz
uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Zduńska Wola.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy – ograniczenie emisji spalin (AS) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Punkt Zastępczy Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Zduńska Wola

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W ramach Części 3 Wykonawca zobowiązany jest do zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
zgromadzonych w Punkcie Zastępczym Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
1) papieru;
2) metali;
3) tworzyw sztucznych;
4) szkła;
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
6) bioodpadów (w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów na nieruchomości, na PSZOK
właściciel nieruchomości może odwieźć tylko gałęzie drzew i krzewów);
7) odpadów niebezpiecznych;
8) przeterminowanych leków i chemikaliów;
9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek;
10) zużytych baterii i akumulatorów;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym świetlówek, lamp fluorescencyjnych, żarówek;
12) mebli i inne odpadów wielkogabarytowych;
13) zużytych opon;
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gruzu betonowego (w tym drzwi, okien i szyb) w ilości do 500 kg/
rok kalendarzowy/nieruchomość zamieszkałą;
15) tekstyliów i odzieży;
16) popiołów;
17) termometrów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (COP) /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy PZP;
2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r. poz. 2010) w zakresie:
— zmieszane odpady komunalne 20 03 01
— szkło 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02
— papier 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01
— metale 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40
— tworzywa sztuczne 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39
— opakowania wielomateriałowe 15 01 05, 15 01 06
— odpady wielkogabarytowe 20 03 07
— odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01,
17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11,
17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 – inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
— pozostałe komunalne odpady niebezpieczne 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21* (termometry rtęciowe), 20 01
27*, 20 01 29*, 20 01 37*
— przeterminowane leki i chemikalia 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01
19*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80
— opony 16 01 03
— zużyte przenośne baterie i przenośne
— akumulatory 20 01 33*, 20 01 34
— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36
— odpady biodegradowalne (zielone) 20 02 01
— inne odpady komunalne 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 38, 20 01 99, 20 02 02, 20
02 03
Dotyczy dla wszystkich części zamówienia
b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) w zakresie kategorii i kodów odpadów wymienionych w lit. a lub wpis do
(BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,



Dz.U./S S38
24/02/2020
90111-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 13

24/02/2020 S38
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 13

o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów
powyżej
Dotyczy Części I i II zamówienia
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze
odpadów komunalnych o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12
miesięcy w ilości co najmniej 5 000 Mg,
Dotyczy Części I oraz Części II zamówienia.
W przypadku składania oferty na Część I i II zamówienia Zamawiający uzna również jedną usługę odbioru
odpadów komunalnych o masie co najmniej 10 000 Mg.
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w postaci papieru, tworzyw sztucznych,
szkła, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, o masie łącznej co najmniej 200 Mg.
Dotyczy Części I oraz Części II zamówienia.
W przypadku składania oferty na Część I i II zamówienia Zamawiający uzna również jedną usługę odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o masie co najmniej 400 Mg.
Cd. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dla celów realizacji
zamówienia dysponuje określoną ilością i rodzajem pojazdów, spełniających warunki określone w
Rozporządzeniu 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):
— przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – 2 szt.,
— przystosowanych do obierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 2 szt.,
— do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – 1 szt.
Dotyczy Części I i II zamówienia
W przypadku składania oferty na Część I i II zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy
Wykonawca wykaże, że dla celów realizacji zamówienia dysponuje określoną ilością i rodzajem pojazdów,
spełniających warunki określone w Rozporządzeniu 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):
— przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – 4 szt.,
— przystosowanych do obierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 4 szt.,
— do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – 2 szt.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
w pkt I.2 zostaną spełnione wyłącznie jeżeli każdy z wykonawców oddzielnie spełni warunki udziału w
postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt I.3 niniejszej SIWZ
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
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zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt I.5 niniejszej SIWZ wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ). Informacje zawarte w jednolitym
dokumencie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na
formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/
Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa części IV formularza
JEDZ w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII SIWZ.
Cd.poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie w formie JEDZ, o
którym mowa w pkt II.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, o których mowa w pkt II.1.
Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych
podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z
zasadami określonymi w rozdziale VII SIWZ.
4.Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt II.1.
5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda:

https://espd.uzp.gov.pl/
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a)zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości stosownie do art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dotyczy
wszystkich części postępowania,
b)zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub wpis do rejestru
BDO - dotyczy tylko Części I i II postepowania,
2)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
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 jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami dotyczy części I i II.
Cd. III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej eewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 5:
1) ppkt 3) lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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2) ppkt 3) lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.
8. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z
którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny
wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego
zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z
treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Cd. poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt II.1., oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny, ustawie
Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia opisanych w SIWZ.
3. Warunki realizacji umów, dopuszczalne zmiany umów oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w
załącznikach nr 3A i 3B do SIWZ.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z rozdziałem III pkt 16 SIWZ.
Warunki realizacji umów określają załączniki nr 3A i 3B do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/03/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/03/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 1 pokój
101.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu portalu https://platformazakupowa.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://platformazakupowa.pl
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Pierwszy kwartał 2021 roku.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie
umowy o pracę:
1) Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych
zakresem umowy, w zakresie:
2) odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (Część I i II);
3) wyposażenia wszystkich właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, z których odbierane są odpady
komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych
(Część I i II);
4) prowadzenia punktu zastępczego selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do czasu utworzenia M-PORT
(Część III)
O ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były
wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
8. Zakres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych musi
być zgodny z uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zwaną dalej „Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług” oraz
uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Zduńska Wola.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić funkcjonowanie punktu zastępczego we wszystkie soboty i środy w
miesiącu. W ramach składanej oferty Wykonawca może zobowiązać się do zapewnienia funkcjonowania punktu
zastępczego w dodatkowych terminach, tak, aby punkt zastępczy funkcjonował w jeden, dwa, trzy lub cztery
dodatkowe dni w tygodniu.
Punkt zastępczy funkcjonuje w soboty w godzinach 9.00 - 15.00, natomiast w środy w godzinach 10.00 – 18.00.
W punkcie zastępczym zbierane są odpady wskazane w rozdz. IV pkt 1, ppkt 1 OPZ od a) do m) oraz od o) do
q), bez limitów. W przypadku pkt n) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz betonowy (w tym drzwi, okna i szyby)
ustala się limit w ilości do 500 kg/rok kalendarzowy/nieruchomość zamieszkałą.
10. Miasto Zduńska Wola zostało podzielone na sektory uchwałą nr XXIX/352/12 Rady Miasta Zduńska
Wola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Zduńska Wola na sektory odbierania odpadów
komunalnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013, poz. 1
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11. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 320 000,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia
tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert w tym:
1) Część 1 – 120 000,00 PLN,
2) Część 2 – 180 000,00 PLN,
3) Część 3 – 20 000,00 PLN.

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu 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
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2020
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