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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Zawonia
Adres pocztowy: ul. Trzebnicka 11
Miejscowość: Zawonia
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-106
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Jastrząb
E-mail: eko@zawonia.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zawonia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.zawonia.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
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: 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 i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawonia

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy 
Zawonia oraz ich zagospodarowaniu tj. odzysku lub unieszkodliwieniu, w sposób zapewniający osiągnięcie 
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odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
zagospodarowaniu tych odpadów zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);
b) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki/ worki na odpady komunalne określone przez Zamawiającego w 
niniejszej SIWZ, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;
c) dostarczeniu kontenerów oraz pojemników do PSZOK oraz odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach znajdujących się na PSZOK, na zlecenie Zamawiającego ;
d) odbieraniu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zużytych opon w czasie mobilnych

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
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy 
Zawonia oraz ich zagospodarowaniu tj. odzysku lub unieszkodliwieniu, w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
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zagospodarowaniu tych odpadów zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);
b) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki/ worki na odpady komunalne określone przez Zamawiającego w 
niniejszej SIWZ, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;
c) dostarczeniu kontenerów oraz pojemników do PSZOK oraz odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach znajdujących się na PSZOK, na zlecenie Zamawiającego ;
d) odbieraniu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zużytych opon w czasie mobilnych zbiórek prowadzonych na terenie Gminy Zawonia;
e) odbieraniu i zagospodarowaniu przeterminowanych lekarstw z aptek znajdujących się na terenie Gminy 
Zawonia;
f) przeprowadzeniu prelekcji na temat segregacji odpadów dla uczniów 2 szkół znajdujących się na terenie 
Gminy Zawonia, co najmniej dwa razy w czasie trwania umowy.
2. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbierania i zagospodarowania w całym okresie 
wykonywania usługi wynosi:
a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i 
niezamieszkałych, w tym:
odpady zmieszane – 1 250 Mg
tworzywa sztuczne i metal – 400 Mg
papier – 40 Mg
szkło – 270 Mg
bioodpady – 250 Mg
b) Odbiór i zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz zużytych opon pochodzących z mobilnej zbiórki – 150 Mg
c) Wywóz odpadów gromadzonych w PSZOK w tym:
meble i inne odpady wielkogabarytowe – 70 Mg
bioodpady – 10 Mg
odpady budowlane i rozbiórkowe – 120 Mg
zużyte opony – 30 Mg
chemikalia - 1 Mg
szkło – 3 Mg
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – 10 Mg
papier– 1 Mg
przeterminowane leki – 0,5 Mg
odpady tekstyliów i odzieży – 1 Mg
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych w tym szczególności igły i strzykawki – 0,5 Mg
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 Mg
odpady niebezpieczne – 1 Mg
zużyte baterie i akumulatory – 0,5 Mg
d) Leki (apteki) – 0,6 Mg
3. Określona w ust. 2 ilość odpadów jest wielkością szacunkową. Powyższe dane mają jedynie charakter 
informacyjny, służą do obliczenia ceny oferty i porównania ofert, nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń 
ze strony Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w 
ofercie i rzeczywistej ilości odebranych odpadów w okresie realizacji zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III niniejszej SIWZ pn. Opis 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) .

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Koniec: 31/12/2021
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.2.12) 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

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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
• wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości wydany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.).
• wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu 
odpadów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)
• wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 
797 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 
zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
• że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, zrealizował lub realizuje nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy usługę 
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polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach której lub których 
odebrał odpady o łącznej masie co najmniej 2000 Mg rocznie;
• że dysponuje następującymi pojazdami do odbierania odpadów komunalnych:
- min. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych,
- min. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- min. 2 pojazdami do opróżniania pojemników/kontenerów o poj. 7m3 i 16m3,
- min. 2 pojazdami do odbioru przedmiotów wielkogabarytowych.
Wszystkie wymagane powyżej pojazdy do odbierania odpadów komunalnych muszą spełnić normę emisji spalin 
min. EURO 5.

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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający, zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2, skraca termin składania ofert do 15 dni w przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Zawonia". Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności 
zagwarantowania ciągłości odbioru odpadów komunalnych. Brak odbioru odpadów komunalnych doprowadziłby 
do zalegania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, co może skutkować zagrożeniem 
sanitarno-epidemiologicznym. Obecnie umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta jest na okres do 
30 września b.r.. Za możliwością zastosowania przepisu art. 43 ust. 2b pkt 2 pzp do zamówienia na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów przemawia to, ze ze względu na charakter przedmiotu zamówienia przygotowanie 
przez Wykonawców oferty nie powinno być czasochłonne. Wobec czego, skrócenie terminu na składanie ofert 
nie powinno wpłynąć na konkurencyjność postępowania.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2020
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
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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: 17/09/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Pokój nr 16
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniportalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
2021r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 PZP Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu https://
epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ewelina Jastrząb, email:
eko@zawonia.pl 
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP w wysokości nie więcej niż 30% wartości szacunkowej 
zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym będzie dotyczyć 
świadczenia usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych. Zamówienie 
takie winno być opisane w protokole konieczności i zostanie udzielone na warunkach analogicznych do tych 
wynikających ze wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem zmian ściśle 
związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa czy też zmian 
czynników cenotwórczych lub innych uwarunkowań, niezależnych od stron umowy.
5.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania 
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniportalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ.
6. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, za pośrednictwem którego 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych: doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:eko@zawonia.pl


7 / 7

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku mającym w nazwie zapis 
“tajemnica przedsiębiorstwa”.
9. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum 
(ZIP).
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych 
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu.
11. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty.
12. Adres skrytki ePUAP, na który należy przesłać ofertę: /wanda_madra/SkrytkaESP

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławacza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne terminy określone zostały w art. 182 ustawy pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2020

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

