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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483023-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzyce: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2021/S 186-483023

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Gorzyce
Adres pocztowy: ul. Sandomierska 75
Miejscowość: Gorzyce
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 39-432
Państwo: Polska
E-mail: przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl 
Tel.:  +48 158362075
Faks:  +48 158362209
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminagorzyce.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 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 odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce
Numer referencyjny: I-I.271.11.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Gorzyce”.
Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na części, a Zamawiający nie ogranicza liczby części 
zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę.
Część I zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Gminy Gorzyce.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce w okresie od 
1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku, odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy.
Część II zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych na nieruchomościach 
niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych na 
nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce - w terminie od 1 stycznia 2022 do 
31 grudnia 2023 roku.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Gorzyce.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Gorzyce

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce w okresie 
od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku, odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy.
Powierzchnia Gminy Gorzyce wynosi ok. 6 917 ha, na których znajduje się 8 miejscowości, w których 
zameldowanych jest 12 947 osoby na dzień 31 sierpnia 2021 r. Liczba osób stale zamieszkujących i 
objętych systemem odbioru odpadów komunalnych wynosi 10 452 osoby. Na dzień 31 sierpnia 2021 r. w 
zabudowie wielorodzinnej zamieszkiwało 3 392 osób (teren Osiedla Gorzyce - 29 budynków wielorodzinnych, 
w miejscowości Trześń – 2 budynki wielorodzinne, w miejscowości Sokolniki – 1 budynek wielorodzinny), 
natomiast w zabudowie jednorodzinnej zamieszkiwało 7 060 osoby. W okresie od 1 września 2020 r. do 31 
sierpnia 2021 r. z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gorzyce odebrano ogółem 
2 830,913 Mg odpadów komunalnych. Poniższa tabela przedstawia ilości i rodzaje odpadów komunalnych 
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odebranych z terenu Gminy Gorzyce z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 września 2020 r. do 31 
sierpnia 2021 r.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport wszystkich zebranych z 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce odpadów komunalnych objętych przedmiotem 
zamówienia do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, 
pełniącego funkcję Instalacji Komunalnej Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z porozumieniem 
międzygminnym nr GO-I.031.12.2020 Prezydenta Miasta Stalowej Woli, zawartym w dniu 27.08.2020 r. 
pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Gminą Gorzyce (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 3459).
3. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i transportu odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gorzycach przy ul. Wrzawskiej 9. Odbiór odpadów 
będzie odbywał się każdorazowo w terminie dwóch dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia od 
operatora PSZOK-u.
4. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i transportu przeterminowanych leków z specjalnych pojemników 
ustawionych w wyznaczonych aptekach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Uciążliwość prowadzenia usług (PU) – deklarowane godziny pracy Wykonawcy na 
terenie gminy Gorzyce / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki na 
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (PW) (zgodnie z zapisami rozdziału V część I zamówienia 
pkt 27 swz): / Waga: 30
Cena - Waga: 60

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych na nieruchomościach niezamieszkałych 
stanowiących własność Gminy Gorzyce.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Gmina Gorzyce

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych na 
nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce - w terminie od 1 stycznia 2022 do 
31 grudnia 2023 roku.
2. Powierzchnia Gminy Gorzyce wynosi ok. 6 917 ha, na których znajduje się 8 miejscowości. Odpady będą 
odbierane z nieruchomości niezamieszkałych (dalej w SWZ nazywanych obiektami i terenami komunalnymi) 
wskazanych w załączniku nr 1 do projektu umowy.
3. W okresie poprzednich 12 miesięcy, tj. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. r., ze wskazanych 
w załączniku nr 1 do projektu umowy obiektów i terenów komunalnych odebrano ogółem ok. 290,67 Mg, 
zmieszanych odpadów komunalnych. Minimalne częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych z obiektów i terenów komunalnych określa załączniku nr 1 do projektu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załączniku nr 1 do projektu umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Uciążliwość prowadzenia usług (PU) – deklarowane godziny pracy Wykonawcy na 
terenie gminy Gorzyce / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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:
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wpis do rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usługi odbierania odpadów komunalnych od co 
najmniej 10 000 osób z terenu jednej gminy oraz czasie świadczenia usług nie krótszym niż 6 miesięcy.

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: 26/10/2021
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: 24/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 10:00

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezez Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale IX ustawy.
4. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy.
5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2021
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