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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529468-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Suchedniów: Usługi związane z odpadami
2022/S 187-529468

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Suchedniów
Krajowy numer identyfikacyjny: 6631731609
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów
Miejscowość: Suchedniów
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jaszczur
E-mail: agnieszka.jaszczur@suchedniow.pl 
Tel.:  +48 412543485
Faks:  +48 412543485
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.suchedniow.bip.doc.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 
Suchedniów oraz z PSZOK
Numer referencyjny: GNI.271.11.2022.AJ

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 realizacja usługi pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK”.
Charakterystyka terenu objętego odbiorem odpadów komunalnych - dane dotyczące Gminy Suchedniów:
- obszar Gminy Suchedniów wynosi 7, 495 ha,
- liczba mieszkańców na dzień 31.12.2021 r. wynosiła – 9 756
- liczba gospodarstw domowych wynosi - 2953 (2191 w zabudowie jednorodzinnej, 762
w zabudowie wielorodzinnej,
- liczba budynków jednorodzinnych zamieszkanych – 2514
- liczba budynków wielorodzinnych - 29.
1) Odbiorem zostaną objęte:
- odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne),
- odpady komunalne zbierane w sposób selektywny "u źródła" z podziałem na frakcje:
- papier i tektura,
- szkło,
- tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- popiół,
- bioodpady,
- zużyty sprzęt elektryczny.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i gmina Suchedniów.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zamawiajacy szacuje, że do odbioru, transport I zagospodarowania w ramach usługi zostaną przeznaczone 
odpady w ilości:
Odpady zebrane „u źródła”:
Kod odpadu i waga:
200301 - 2910,00 Mg
150107 - 270,00 Mg
150102
150105 – 200,00 Mg
150106 - 200,00 Mg
150101 – 34,00 Mg
200307 – 220,00 Mg
200135
200136 – 24,00 Mg
200201 – 474,00 Mg
200199 – 262,00 Mg
Odpady zebrane z PSZOK:
Kod odpadu i waga:
150107 – 6,0 Mg
150106 – 5,00 Mg
150102 – 13,00 Mg
150101 – 6,0 Mg
200307 – 92,00 Mg
160103 – 22,00 Mg
170101 – 6,00 Mg
170107 – 15,00 Mg
200201 – 2,00 Mg
200132 – 1,30 Mg
200134 – 0,50 Mg
200136 – 1,60 Mg
Inne – 5,00 Mg
Częstotliwość odpadów określa harmonogram wywozu odpadów - załącznik 8 - zabudowa jednorodzinna, 
załącznik nr 8a - zabudowa wielorodzinna. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ 
oraz załącznikach do niej dostępnych na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium. Wymagane jest wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymagania w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy opisano w SWZ.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o której 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 5), 7) oraz 10).
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.1. W takim przypadku:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego,
wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
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z pełnomocnikiem,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz
w przypadkach, o których mowa w rozdz. V pkt. 1 i 2 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami opisanymi w rozdz. IV pkt. 2
oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI pkt. 2 ppkt. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
4.2. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
- w rozdz. IV pkt 2 ppkt 2.1. lit. a) i b) - zgodnie z art. 117 ust. 2 wykazuje co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub 
usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
- w rozdz. IV pkt 2 ppkt. 2.2. lit. a) – wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia,
- w rozdz. IV pkt 2) ppkt 2.3. lit. a), b), c) – wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 pkt. 4 Ustawy Pzp zobligowani 
są złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – 
sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe - posiadanie samochodów do odbioru odpadów 
komunalnych spełniających normy emisji spalin min. Euro 5 / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: (T) Termin płatności faktury / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: (P) Promocja selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych / Waga: 
10,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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:
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2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ustawy Pzp 
dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888. ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów, które będą 
odbierane od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Suchedniów.
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub 
wpisu do rejestru BDO.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie 
Zamawiającego przedstawia:
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 500 000,00 PLN – 
zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w Rozdz. IV pkt ppkt. 2.2 lit a) SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, co najmniej jedną usługę, która odpowiada 
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swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych
w ciągu 12 następujących po sobie miesiącach w ilości co najmniej 1 800 Mg – na potwierdzenie spełniania 
wskazanego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie składa oświadczenie zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do SWZ.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
UWAGA: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 110 ze zm), wymaga aby Wykonawca 
zapewnił w całkowitej liczbie pojazdów kategorii N2 i N3 objętych niniejszym zamówieniem 7% pojazdów 
napędzanych paliwami alternatywnymi.
c) Wykonawca wykaże, że dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną
w Gminie Suchedniów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Suchedniów na terenie, do 
którego posiada tytuł prawny. Baza winna być wyposażona
i zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - na potwierdzenie spełniania 
warunku udziału w postępowaniu określonego w lit. b) i c) Wykonawca na wezwanie składa oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie opisanego warunku udziału w postępowanie, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
składa:
- Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi lub dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzeni 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 – 
sporządzonego według załącznika nr 6 do SWZ. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te usługi 
lub dostawy zostały wykonane należycie
- Wykazu narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usługi w celu 
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzonego według 
załącznika nr 5 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje waloryzację umowy oraz zmiany umowy. Zmiany umowy, zakres zmian oraz zasady 
ich wprowadzania szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 4 do SWZ - wzór umowy. Dokument dostępny 
na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 08:00

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: 31/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy: https://miniportal.uzp.gov.pl

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:
Sierpień 2024 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa jedynie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 
aktualnych na dzień złożenia niżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp, Wykonawca składa oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia – dalej JEDZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. W przypadku podmiotów 
wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia JEDZ składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie 
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podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – podpisane przez te podmioty. Zamawiający 
nie wymaga złożenia JEDZ dotyczącego podwykonawców. Instrukcja wypełniania JEDZ została załączona do 
dokumentów postępowania jako załącznik nr 2a do SWZ.
- Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu
o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe i aktualne.
- Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy (niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby), zobowiązany jest obligatoryjnie do wykazania w JEDZ, jaką część/zakres 
zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca (jeśli jest znany). W przypadku, gdy Wykonawca 
nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w ofercie „nie dotyczy”. W 
przypadku, w którym Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony, Zamawiający uzna, że zamówienie zostanie 
wykonane bez udziału podwykonawców.
2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 219 r. Prawo zamówień publicznych,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznej, dotyczącej orzeczenia 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego
Sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z inny wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp - art. 513 ustawy Pzp.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2022
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