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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614655-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Nozdrzec: Usługi związane z odpadami
2022/S 214-614655

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Nozdrzec
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 370440181
Adres pocztowy: Nozdrzec 224
Miejscowość: Nozdrzec
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 36-245
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Bąk
E-mail: przetargi@nozdrzec.pl 
Tel.:  +48 134398020
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nozdrzec.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/683569
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/transakcja/683569
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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2023 roku

Numer referencyjny: IKŚR.271.2.7.2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych 
powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nozdrzec, wystawionych przez 
właścicieli (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, najemców) w workach foliowych koloru 
odpowiadającemu rodzajowi odpadu, o pojemności 120 l lub 60 l oznaczonych nalepką z kodem nieruchomości 
oraz nadrukiem: oznaczenie przedsiębiorcy, nazwa Gminy i oznaczenie rodzaju odpadu, w dniach wywozu 
określonych w harmonogramie wywozu.

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
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Nozdrzec

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych 
powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nozdrzec, wystawionych 
przez właścicieli (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, najemców) w workach foliowych 
koloru odpowiadającemu rodzajowi odpadu, o pojemności 120 l lub 60 l oznaczonych nalepką z kodem 
nieruchomości oraz nadrukiem: oznaczenie przedsiębiorcy, nazwa Gminy i oznaczenie rodzaju odpadu, w 
dniach wywozu określonych w harmonogramie wywozu. Szacunkowa ilość odpadów do odebrania z podziałem 
na rodzaj: 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 325 Mg; 2. Opakowania ze szkła – 95 
Mg; 3. Opakowania z tworzyw sztucznych – 1 Mg; 4. Inne odpady nie ulegające biodegradacji – 1 Mg; 5. 
Odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady – 1 Mg; 6. Zmieszane odpady opakowaniowe – 145 Mg; 
7. Opakowania z papieru i tektury – 20 Mg; 8. Odpady wielkogabarytowe – 65 Mg; 9. Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 –10 Mg; 10. Odpady inne niż 
wymienione w 16 82 01 – 1 Mg; 11. Zużyte opony – 14 Mg; 12. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki 
i remontów – 0,1 Mg; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Szczegółowej specyfikacji 
stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Deklaracja likwidacji dzikich wysypisk śmieci w ilości 3 Mg / Waga: 30%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
1. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie: 34 900 PLN, 
(słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej z 
następujących form: 1) W pieniądzu; 2) W gwarancjach bankowych; 3) W gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 936, 1572). 3. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w: Bank Spółdzielczy w 
Dynowie/Oddział Nozdrzec, Nr: 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 Uwaga! W tytule należy podać nazwę 
zamówienia, na które wnoszone jest wadium.

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 dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek 
ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy oraz wykaże, że: A. posiada aktualne zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z o odpadach (t. j Dz. 
U. z 2020 poz. 797) obejmujące teren Gminy Nozdrzec; B. posiada aktualny wpis do rejestru działalności 
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1439) o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; C. posiada aktualny 
wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch 
zamówień w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wykonywanych w sposób 
ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie minimum 300 Mg każde; Dowodem potwierdzającym czy 
zamówienia zostały wykonane należycie mogą być m.in.:  referencje;  inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego zostały wykonane dostawy; Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie 
niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi – 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Zakres przedmiotu zamówienia wynikający z umowy jest tożsamy z oświadczeniem woli Wykonawcy 
zawartym w ofercie. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w 
Projekcie umowy - Zał. Nr 8 do SWZ. 3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 4. Wykonawca przed 
podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% całkowitej ceny 
brutto podanej w ofercie.

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: 09/12/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 06/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/12/2022
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 
224, pok. 27, w dniu 09.12.2022 r. o godzinie 09:15 poprzez odszyfrowanie ofert na Platformie https://
platformazakupowa.pl/transakcja/683569
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Komisji przetargowej powołanej do realizacji ww. zadania Zarządzeniem 
Wójta Gminy Nozdrzec.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Pozostałe informacje niezbędne do przygotowania oferty znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) 
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2) 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 3) Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 
się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4) Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5) Odwołanie w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o 
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 
sposób inny niż określony powyżej; 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie 
o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi 
unijne; 7) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne; 8) Szczegółowe postanowienia dotyczące postępowania odwoławczego zawarto w ustawie: Dział 
IX – Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Postępowanie odwoławcze.

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
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2022
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