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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 Wodzierady
Adres pocztowy: Wodzierady 24
Miejscowość: Wodzierady
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 98-105
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Pawłowski
E-mail: urzad@wodzierady.pl 
Tel.:  +48 436774965
Faks:  +48 436773315
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wodzierady.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.wodzierady.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/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/hy58g4a5b1

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 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Wodzierady w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r
Numer referencyjny: IZP.271.7.2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
(zmieszanych, selektywnie zbieranych, odpadów wielkogabarytowych)
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wodzierady.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

mailto:urzad@wodzierady.pl
www.bip.wodzierady.pl
www.bip.wodzierady.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/hy58g4a5b1
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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
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wodzierady.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
(zmieszanych, selektywnie zbieranych, odpadów wielkogabarytowych)
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wodzierady.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować każdą ilość odpadów 
komunalnych:
a) z nieruchomości zamieszkałych,
b) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez cześć roku, które znajdują się w oznakowanych logo 
firmy pojemnikach lub workach,
c) z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
d) z punktów zbierania przeterminowanych leków i zużytych baterii wraz z wyposażeniem gospodarstwa 
domowe w pojemniki do odbierania odpadów komunalnych e)pojemniki w punktach zbierania odpadów w 
sposób zapewniając osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.), obowiązującym miejscowo planem 
gospodarki odpadami oraz obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. Wykonawca przed złożeniem 
oferty, ma możliwość zapoznania się z terenem, na którym działalność będzie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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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
Przystępując do przetargu (tj. przed złożeniem ofert) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w łącznej 
wysokości: 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić przelewem na konto 
Zamawiającego.
Szczegóły określone są w rozdziale VIII SIWZ.

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:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

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 określoną przez zamawiającego – to jest na kwotę nie 
mniejszą niż 1 300 000,00zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych – a wartość każdej z usług musi wynosić minimum 1 000 000,00zł brutto (słownie: jeden milion 
złotych)
- dysponuje bazą magazynowo-transportową spełniająca wymogi określone rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w odległości do 60km od granicy administracyjnej gminy Wodzierady,
- dysponuje pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania 
poszczególnych frakcji odpadów (co najmniej 5 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin euro 4 lub 
wyższą), w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym:
- co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do zmieszanych odpadów komunalnych,
- co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbierania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 7 do SIWZ.
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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: 10/12/2020
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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/02/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady.

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:
III-IV kwartał 2021r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów:
A\ Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie przedłoży do oferty wykonanie co 
najmniej dwóch usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane 
(sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonane;
2) oświadczenia w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym sporządzonego wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);
3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
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zamawiającego – to jest na kwotę nie mniejszą niż 1 300 000,00zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 
00/100).
B\ Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;
2) 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;
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170);
Wymóg złożenia dokumentów wymienionych powyżej w pkt. 1-4 dotyczy również podmiotów, na zasoby których 
powołuje się Wykonawca zgodnie z art. 22a Ustawy.
5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
a) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt B1), informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument ten powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B1), zastępuje się 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - 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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

