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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133630-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Krzepice: Usługi związane z odpadami
2021/S 053-133630

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Krzepice
Krajowy numer identyfikacyjny: 151398296
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 13
Miejscowość: Krzepice
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-160
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Jagieła
E-mail: przetargi@krzepice.pl 
Tel.:  +48 343999164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.krzepice.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.krzepice.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/
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 nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzepice
Numer referencyjny: ITR.271.001.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych powstających na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
położonych na terenie gminy Krzepice. Zamówienie nie obejmuje odbioru i zagospodarowania powstających na 
nieruchomościach zamieszkałych odpadów pochodzących z robót budowlanych i remontowych. Szczegółowy 
opis i zakres przedmiotu zamówienia określono w zał. nr 3 do SWZ.

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
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Krzepice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu 
wskazanych w pkt 3 i 4 odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzepice oraz odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Orientacyjna liczba punktów wywozowych, 
z których należy odebrać odpady komunalne wynosi około 2 532. W skład Gminy wchodzą miejscowości: 
Krzepice (obszar miejski), Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie, Dankowice-Piaski, 
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Podłęże Królewskie, Starokrzepice, Lutrowskie, Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie, Szarki, Stanki (obszar 
wiejski).
2. Zamówienie obejmuje okres od 1.7.2021 do 30.6.2022 r.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji:
3.1. cykliczny odbiór z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym z posesji o utrudnionym 
dojeździe ze względu na parametry i stan nawierzchni dróg, transport i zagospodarowanie:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach oraz dodatkowych 
workach;
2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w workach lub pojemnikach zebranych w 
zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej, obejmujących:
a) szkło;
b) papier;
c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale;
d) bioodpady (odpady zielone, odpady z kuchni i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji);
3) selektywnie zebrany popiół i żużel z palenisk domowych.
3.2. doraźny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOKa.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie dwóch zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon w ramach zbiórki „wystawkowej” 
sprzed domów, w terminach uzgodnionych przez Wykonawcę z Zamawiającym.
5. Zamówienie nie obejmuje odbioru i zagospodarowania powstających na nieruchomościach zamieszkałych 
odpadów pochodzących z robót budowlanych i remontowych i pozostałych frakcji odpadów nie wymienionych w 
pkt 3 i 4.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

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
Początek: 01/07/2021
Koniec: 30/06/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 441 Pzp. Zasady uruchomienia prawa opcji zostały 
opisane w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Uzupełnienie pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia dot. kryteriów. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty 
będą:
1) Cena brutto – 60 %.
2) Aspekt środowiskowy – 20 %.
3) Termin płatności faktur – 20 %.
2. Wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100).

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:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, tj. aktualny wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
gminy Krzepice prowadzonego przez Burmistrza Krzepic;
b) aktualne zezwolenie na odbiór i transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.);
c) aktualny wpis do „Rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami” – BDO.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 400 000,00 PLN;
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert;
b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawiera SWZ.
1) doświadczenie zawodowe
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i 
doświadczenie w zrealizowaniu:
a) co najmniej dwóch usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych 
o łącznej ilości minimum 500 Mg/rok;
b) co najmniej dwóch usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 
segregowanych o łącznej ilości minimum 700 Mg/rok;
2) potencjał techniczny
Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować pojazdami, spełniającymi wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości:
a) minimum 3 szt. pojazdów typu śmieciarka do odbioru odpadów zmieszanych z pojemników (w tym jedna 
śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z rejonu nieruchomości zabudowanych 
budynkami wielorodzinnymi lub posesji o utrudnionym dojeździe w tym o wąskich, ograniczonych krawężnikami 
i chodnikami dojazdach);
b) minimum 3 szt. pojazdów do odbioru odpadów segregowanych (w tym jeden małogabarytowy przystosowany 
do odbioru odpadów z rejonu nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi lub posesji o 
utrudnionym dojeździe w tym o wąskich, ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach);
c) minimum 1 samochód bez funkcji kompaktującej.
d) Wykonawca musi posiadać odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazę magazynowo-transportową 
usytuowaną w na terenie gminy Krzepice lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Krzepice 
wyposażoną zgodnie z zapisami Rozporządzenia 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).
3) kadra techniczna
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy 
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych 
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert;
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

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: 12/04/2021
Czas lokalny: 13:30

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: 10/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego miniPortal.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I kwartał 2022 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 Pzp.

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: https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym dokładne informacje dotyczące terminów 
składania odwołań, określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” 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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2021
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