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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 Popów
Adres pocztowy: Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6
Miejscowość: Zawady
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów
E-mail: zamowienia@gminapopow.pl 
Tel.:  +34 3177067
Faks:  +34 3177067
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.gminapopow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.gminapopow.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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Popów
Numer referencyjny: ZP.271.06.2021

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 stałych z 
terenu Gminy Popów

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Kłobucki, Gmina Popów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z 
terenu Gminy Popów w tym w szczególności:
1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich 
nieruchomościach (zarówno o zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej), na których zamieszkują 
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Popów, nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe 
oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w: worki oraz pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych oraz worki i pojemniki do zbierania odpadów selektywnie zebranych (segregowanych);
3) przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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:
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Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej
z odrębnych przepisów.
Zamawiający stawia warunku w tym zakresie. Wykonawca winien wykazać że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Popów 
odpadów komunalnych co najmniej w zakresie kodów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 9c 
ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)
b) posiada aktualne zezwolenia właściwego organu na zbieranie i transport odpadów komunalnych lub wpis 
do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 
(BDO) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) w 
zakresie przedmiotu objętego zamówieniem (m.in. na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
na zbieranie
i transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach - co najmniej w zakresie kodów objętych przedmiotem 
zamówienia).
c) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 
2021 r., poz. 779 ze zm.) w zakresie przedmiotu objętego zamówieniem

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie – Wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej jedną usługę 
polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych w sposób ciągły przez okres co najmniej
12 miesięcy, od minimum 5 000 osób z terenu jednej gminy. Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę 
rozumie jedną wykonaną usługę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu usług należy załączyć 
dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
Uwagi:
1/ W przypadku oferty wspólnej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 
zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden
z wykonawców składających wspólnie ofertę.
2/ Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego 
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie 
dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie 
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do 
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wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu usług oraz przedstawienia 
stosownych dowodów np. umowy konsorcjum,
z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur
3/ Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez 
Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.
4/ W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach 
niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 
waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w TED. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w TED, 
Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się 
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w TED, w którym zostanie on opublikowany.
b) W zakresie zdolności technicznej za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę 
odpowiednimi narzędziami, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj.:
- dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania przedmiotu zamówienia samochodami specjalistycznymi i 
innymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo
o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w tym:
• co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z 
pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;
• co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania segregowanych odpadów komunalnych 
takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz odpady ulegające 
biodegradacji;
• co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania segregowanych odpadów komunalnych takich 
jak: szkło, popiół i żużel paleniskowy;
• co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów ze zbiórek ulicznych typu samochód 
skrzyniowy;
• co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania systemowych kontenerów
do gromadzenia odpadów.
Samochody przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Popów powinny posiadać 
europejską normę spalania paliw – min. EURO 5.
- posiada odpowiednią bazę magazynowo - transportową, usytuowaną i wyposażoną zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska

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: 18/10/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje po przeprowadzeniu ich deszyfrowania bezpośrednio na miniPortalu. Uwaga! Zgodnie 
z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny 
z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do 
przekazu wideo on-line.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2021
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