
Przyrów, dnia 27.10.2020 

PLP.271.10.2020 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów 

w 2021roku." 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  Nie 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 

grup społecznie marginalizowanych Nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 

publicznych:  

Informacje dodatkowe: 

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Przyrów, krajowy numer identyfikacyjny 54983200000000, ul. ul. 

Częstochowska  7 , 42-248  Przyrów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-34 35 54 120-123, e-

mail zamowienia@przyrow.pl, faks 0-34 35 54 120 wew. 21. 

Adres strony internetowej (URL):  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest 

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie 

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez 



każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 

pod adresem (URL)  Tak  www.bip.przyrow.akcessnet.net  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  Tak  www.bip.przyrow.akcessnet.net  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 

pod adresem  Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  Nie  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:  Nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

w inny sposób: Tak  operator pocztowy, kurierem, osobiście  

Adres:  Gmina Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne  Nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2021roku." 

Numer referencyjny: PLP.271.10.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części:  Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 2 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych 

z terenu gminy Przyrów w 2021roku”. polegające na sukcesywnym przyjmowaniu i 

zagospodarowaniu strumienia zebranych odpadów komunalnych: opakowania z papieru i 

tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, metali, niesegregowanych 

odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, 

pochodzących z terenu Gminy Przy-rów, przez instalacje komunalne, w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowana i ulegających 

biodegradacji w ramach powierzonego zadania 

 

 

http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/
http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/


II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

90533000-2 

90514000-3 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  Wartość bez VAT:  Waluta:  PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

zakończenie: 2021-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem zamówienia. Dokument potwierdzający uzyskanie stosownych 

zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki 

odpadami  

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie  

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp 

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w punkcie VIII.2 

niniejszej SIWZ, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu  zamówienia publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków  udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 

III.3) - III.6) 

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: X.1 wypełniony FORMULARZ 

OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do  niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób 

podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów  dołączonych do oferty. 

Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne  pełnomocnictwo w formie 



oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, X.2 pełnomocnictwo ustanowione do 

reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem notarialnie. X.3 zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić  

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy 

Pzp). X.4 Dokument potwierdzający uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak 

Zamawiający wymaga złożenia wadium: dot. Części I w wysokości 3 000,00 zł 

(słownie: trzy tysiące złotych). dot. Części II w wysokości 3 000,00 zł (słownie: 

trzy tysiące złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.11.2020r. do 

godz. 9:00. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm. oraz Dz.U. z 2015 r. 

poz. 978 i 2240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek 

Urzędu Gminy Przyrów: KBS w Krakowie O/Niegowa F/Przyrów 18 8591 0007 

0330 0926 0185 0001 z ad-notacją „wadium - „Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2021 roku" dot. części 

….(wpisać nazwę części) Wadium wniesione w pieniądzu musi być na widoczne 

na rachunku bankowym w wymaganym w/w terminie. Wadium w innej formie 

niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 16 – sekretariat 

Urzędu Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7. Wadium wniesione przez jednego 

ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Ne 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: Nie 

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: Nie 



IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej Nie 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

odległość do miejsca przekazania odpadów 40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-11-04, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): Nie 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: Opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, ze szkła. Rodzaj i 

szacunkowa ilość odpadów stanowiących przedmiot zamówienia 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 14,000 2 15 01 02 Opakowania z 

tworzyw sztucznych i metali 70,00 3 15 01 07 Opakowania ze szkła 68,00 Wskazane powyżej 

ilości odpadów komunalnych stanowią wielkość szacunkową do przyjęcia przez Wykonawcę w 

okresie realizacji zamówienia, określoną według zebranych ilości odpadów w roku 2019. 



2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90533000-2, 90514000-3 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta: pln 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2021-12-31 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

odległość 40,00 

Część nr: 2 Nazwa: Niesegregowane odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, odpady 

ulegające bio-degradacji. Rodzaj i szacunkowa ilość odpadów stanowiących przedmiot zamówienia 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 477,360 2 20 03 07 Odpady 

wielkogabarytowe 29,340 3 20 02 01 20 01 08 Odpady ulegające biodegradacji Odpady 

kuchenne ulegające biodegradacji 8,660 Wskazane powyżej ilości odpadów komunalnych 

stanowią wielkość szacunkową do przyjęcia przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, 

określoną według zebra-nych ilości odpadów w roku 2019. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90533000-5, 90514000-3 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta: pln 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2021-12-31 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

odległość 40,00 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem………………….. 

Data zamieszczenia ………………………….. 

 


