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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597610-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kiełczygłów: Usługi związane z odpadami
2021/S 227-597610

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kiełczygłów
Adres pocztowy: Kiełczygłów
Miejscowość: Kiełczygłów
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-358
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Kula
E-mail: kielczyglow.gm@hot.pl 
Tel.:  +48 438425022
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.kielczyglow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
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 Kiełczygłów
Numer referencyjny: ZP.271.14.2021.GK

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których 
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znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe z terenu gminy Kiełczygłów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i wyposażenie ich w 
pojemniki lub worki na odpady, wg uzgodnienia z Zamawiającym.

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
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Kiełczygłów

II.2.4) Opis zamówienia:
W wyniku podpisanej umowy Wykonawca za określoną w umowie cenę wykona usługę w zakresie odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu gminy Kiełczygłów. Usługa obejmuje również: 
dostawę pojemników lub worków na odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie do wszystkich 
odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego; oraz obsługa systemu obwoźnej zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, pochodzących
z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kiełczygłów zgodnie z harmonogramem, raz w 
roku w miesiącu wrześniu 2022 r. i 2023 r. objętym niniejszym zamówieniem. Zbiórka nie obejmuje odpadów 
powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. Wykonawca będzie wykonywał 
przez cały okres obowiązywania umowy odbiór i zagospodarowanie odpadów:
A. Niesegregowanych (zmieszane) odpady komunalne –20 03 01;
B. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:
a) metale i tworzywa sztuczne–surowce suche w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 
wielomateriałowe, metale –15 01 06;
b) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła –15 01 07;
c) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury–15 01 01;
d) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, odpady kuchenne –20 02 01,20 01 08;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 20
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
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:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kiełczygłów, w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648).
b) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz.779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego i ma nadany indywidualny numer rejestrowy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na czas realizacji zadania:
a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy będą trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i 
numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Pojazdy wyposażone będą w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, 
umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 
postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. Wykonawca ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że zrealizował lub realizuje w okresie trzech lat przed 
upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co 
najmniej 2 zadania a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje minimum dwie usługi/ 
zamówienia polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres 
co najmniej 12 miesięcy o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 300.000 zł brutto . Wykonawca musi 
przedstawić dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami 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 
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ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały 
wcześniej wykazane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ oraz Projektem Umowy.

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: 23/12/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 22/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest 
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. W przypadku awarii systemu, która 
spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w określonym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20.000 zł

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Izby Urzędu Zamówień Publicznych
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.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Izby Urzędu Zamówień Publicznych
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: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2021
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