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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502951-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzeźnica: Usługi związane z odpadami
2021/S 193-502951

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Brzeźnica - Urząd Gminy w Brzeźnicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5511123918
Adres pocztowy: 34-114 Brzeźnica
Miejscowość: Brzeźnica
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-114
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Całus
E-mail: inwestycje1@brzeznica.pl 
Tel.:  +48 338792029
Faks:  +48 338792092
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.brzeznica.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.brzeznica.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

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:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica
Numer referencyjny: ZP.272.248.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica, a także obsługa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres przedmiotu obejmuje : a) odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości , b) dostarczenie właścicielom nieruchomości woków do selektywnej 
zbiórki odpadów, c) dostarczenie harmonogramów odbioru odpadów.

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
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Brzeźnica

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica a także 
obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :
1).odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy,
2)odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych,
3)wyposażenie nieruchomości w worki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
4). obsługę PSZOK,
5). transport i przekazanie do zagospodarowania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
do wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym instalacji tj. do instalacji posiadającej status 
instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zapisami PGOWM lub do instalacji lub (i) urządzeń do 
przetwarzania odpadów w rozumieniu art. 3 ust.1 ustawy o odpadach, (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.),
6). prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.
7) przygotowanie i dystrybucja harmonogramów wywozu odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Udzielanie 
zamówień będzie polegać na powtórzeniu tych samych usług, które są przedmiotem zamówienia 
podstawowego w zakresie 30% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie .

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
Obszar Gminy Brzeźnica obejmuje - 6.638,83 ha, gęstość zaludnienia 148,91 osoby/km2.
W skład Gminy Brzeźnica wchodzi 13 miejscowości: Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, 
Kossowa, Łączany, Marcyporęba, Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał.
2. Liczba mieszkańców według złożonych deklaracji wynosi 9 529 osób (stan na dzień 27.08.2021 r.)
3. Liczba budynków 2886

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:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące, uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica, których rodzaj został określony w SWZ zgodnie z 
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),
2) posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1)Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica, których rodzaj został określony w SWZ zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);
2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru BDO (podmiotów wprowadzających 
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dot. sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej:
1.1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł (słownie 
pięćset tysięcy złotych) ,
1.2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą: minimum 500 000 złotych (słownie złotych: pięćset 
tysięcy) ;
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
2.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed jej złożeniem;
2.2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego;
3. Podstawy wykluczenia :
3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp.
3.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
3.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,5 Pzp, jeżeli 
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.,
3.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp. są 
wystarczające do wskazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy.
3.5. na wezwanie Zamawiającego należy złożyć :
1). Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a). Art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy p.z.p.
b). Art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego;
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 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 
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
3.6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawijącego,o których mowa w :
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.;
4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 3.5, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr 
sądowy, 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 - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże :
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości o łącznej masie minimum 2 000 Mg
2. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym 
(sprzętem). Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi posiadać wyposażenie umożliwiające 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i transport tych odpadów, w ilości :
1) co najmniej 2 pojazdy specjalistyczne (śmieciarki) przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów 
komunalnych wyposażone w silniki spełniające co najmniej normy spalin ( EURO 4 )
2) co najmniej 2 pojazdy przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
wyposażone w silniki spełniające co najmniej normy spalin ( EURO 4 )
3) co najmniej 2 pojazdy do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażone w silniki spełniające co najmniej 
normy spalin (EURO 4 ) z czego :
- co najmniej 1 pojazd wyposażony w urządzenia typu HDS
- co najmniej 1 pojazd wyposażony w urządzenie typu hakowiec.
Pojazdy winny być wyposażone i spełniać wszystkie wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości.
Wymienione wyżej pojazdy powinny spełniać wymagania Dyrektywy 98/69/EC – norma Euro 4 (lub wyższa). 
Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i 
świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Pojazdy te powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów gromadzonych, jako zmieszane i selektywnie 
gromadzone w następujących typach pojemników:
• pojemniki o poj. od 110 l i 120 l lub 240 l ,
• worki na śmieci o poj. do 120 l.
Wykonawca musi spełniać wszystkie szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.
2. Stosownie do art. 95 ust. 1 p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie transportu odpadów, odbioru odpadów, w tym załadunku i 
wyładunku odpadów.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę zostały określone w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

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
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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: 08/11/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 05/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce "Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

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:
IX-X. 2023 rok

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca 
składa na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze 
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 
5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w pkt 1 składa każdy z 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.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku 
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 1 także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz 
z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IX 
ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 
dotyczy).
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, innym podmiotom, a także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych).

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
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2021
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