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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636702-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Radomyśl Wielki: Usługi związane z odpadami
2020/S 252-636702

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Radomyśl Wielki
Krajowy numer identyfikacyjny: 851661228
Adres pocztowy: ul. Rynek 32
Miejscowość: Radomyśl Wielki
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kulpa
E-mail: j.kulpa@radomyslwielki.pl 
Tel.:  +48 146819121
Faks:  +48 146819123
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.radomyslwielki.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://radomyslwielki.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w 
granicach administracyjnych gminy Radomyśl Wielki”
Numer referencyjny: BI.I.271.15.2020

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:
Zamówienie obejmuje odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych 
na wszystkich nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki (teren 
całej Gminy Radomyśl Wielki jest jednym sektorem).

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
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Radomyśl Wielki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych musi być zgodne z hierarchią postępowania z odpadami 
określoną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE
W sprawie odpadów 2008/98/WE.
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na 
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku w gminie Radomyśl Wielki - Uchwała Nr XV/119/19 z dnia 23 grudnia 2019r. Rady Miejskiej w 
Radomyślu Wielkim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera Rozdział III SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2021
Koniec: 31/03/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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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 spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów –
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1439) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów 
objętych niniejszym postępowaniem,
b) aktualny wpis do rejestru BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
II. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1439), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie wszystkich 
rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
b) wpis do rejestru BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797);

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na odebraniu odpadów komunalnych wykonanej na 
rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum 
1000 Mg.
b) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi pojazdami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia:
— min. 2 samochody specjalne (śmieciarka) na odpady, przystosowane do opróżniania pojemników o 

pojemnościach od 110 do 1100 dm3,
— min. 2 samochody przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach,

— min. 1 samochód dostosowany do odbioru pojemników i kontenerów (6000- 7000 dm3) z PSZOK.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz 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, z 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 wykonanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do 
SIWZ.
W wykazie należy wskazać usługi co najmniej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.2.3 lit. a.
b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi 
Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Rozdział IV do SIWZ.

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: 29/01/2021
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: 29/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, pokój nr 25
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Joanna Kulpa, Anna Wolińska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Podstawy wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 p.z.p. oraz wykonawcę w stosunku do 
którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 1 pkt 13-22 p.z.p.:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawiona 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 - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ;
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne - według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.
II. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 
20.000,00 zł.
III. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 usta-wy Prawo 
zamówień publicznych. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług o wartości 
nieprzekraczającej 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych 
usług stanowiących przedmiot zamówienia i opisanych w SIWZ. Zamówienia, o których mowa powyżej będą 
udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
IV. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa p.z.p. może zastosować w przedmiotowym postępowaniu tzw. „procedurę 
odwróconą”, polegającą na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.

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: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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