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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269732-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Żelechów: Usługi związane z odpadami
2020/S 111-269732

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Żelechów
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Żelechów
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał
E-mail: urzad@zelechow.pl 
Tel.:  +48 257541144
Faks:  +48 257541144
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zelechow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://zelechow.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zelechow.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://epuap.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 z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w gminie Żelechów
Numer referencyjny: WP.ZPI.271.9.2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuję usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Żelechów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Żelechów, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Żelechów w okresie od 1.8.2020 do 31.12.2021 
polegający na:
1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, powstałych i zbieranych bezpośrednio 
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy 
Żelechów oraz wyposażenie (zgodnie z pkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ) punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, w tym odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oddawanych 
do PSZOK przez mieszkańców gminy Żelechów;
2) osiągnięciu poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167) oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.
2. Zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, która stanowi integralną część niniejszej umowy. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.

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: 01/08/2020
Koniec: 31/12/2021
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert wg następujących 
kryteriów:
1.1. cena oferowana brutto (brutto) – 60 %;
1.2. termin rozpatrzenia reklamacji – 40 %.
2. Wykonawca chcący wziąć udział naw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP.

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:
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego 
lub handlowego.
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 
ust. 1 i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3. Dokumenty i oświadczenia, które każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:
3.1. wypleniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik do SIWZ;
3.2. pełnomocnictwa – jeżeli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści 
wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej);
3.3. dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty;
3.4. oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumenty zamówienia;
3.5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub 
KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do 
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wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej, z której Zamawiający pobierze z 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na
uprawnienie do jej podpisania. W przypadku Wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty 
tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski;
3.6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.
4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: aktualne zezwolenie na transport odpadów 
lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49, w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia; 
aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez burmistrza Żelechowa w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żelechów, wydany na podstawie 
art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
2010.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 13/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów, POLSKA, sala konferencyjna

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) na zasadach określonych w SIWZ.
3. Zmiany do umowy wskazane są w załączniku do SIWZ wzór umowy. Ze względu na ograniczoną liczbę 
znaków Zamawiający nie może zamieścić ich w niniejszym ogłoszeniu.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

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 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony 
prawnej opisane w Pzp:
1. odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w 
pkt 1) i w pkt 2).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię 
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający 
mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie 
terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa 
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Szczegóły określa dział VI Pzp – środki ochrony prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020
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