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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71546-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Usługi wywozu odpadów
2022/S 028-071546

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Swarzędz
Krajowy numer identyfikacyjny: 777-00-03-274
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Swarzędz
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Ruks
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl 
Tel.:  +48 616512406
Faks:  +48 616512211
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swarzedz.eu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.swarzedz.eu
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

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 transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbior, transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny
Numer referencyjny: WRPZP.271-05/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (bioodpady, papier, metale 
i tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe) z nieruchomości położnych na terenie Miasta i Gminy 
Swarzędz

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
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren Miasta i Gminy Swarzędz

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (bioodpady, papier, metale i 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe) z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy 
Swarzędz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) został zawarty w Załączniku nr 1 do Umowy.
Równoważność:
a)jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym,
b)wykazanie równoważności norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać przez niego udokumentowane i 
złożone wraz z ofertą.
Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
Na potwierdzenie, że oferowane usługi są zgodne z kryterium oceny ofert, o którym mowa
w SWZ co do wymaganej emisji spalin (min. Euro 4), Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a)Oświadczenia w zakresie emisji spalin pojazdów podlegających ocenie – Załącznik nr 4 do SWZ,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin podstawienia pojemników na odpady komunalne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/07/2022
Koniec: 30/06/2023
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: tak
Opis opcji:
1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie 
obowiązywania Umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże niepowodującego wzrostu 
całkowitego maksymalnego zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO wynikającego z realizacji Umowy o więcej niż 
15% w stosunku do wartości określonej w Rozdziale 11 ust. 2 Umowy, dalej „Opcja”. Wartość Opcji będzie 
odnoszona każdorazowo do wartości określonej w Rozdziale 11 ust. 2 Umowy.
2. W zakresie Opcji WYKONAWCA zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia Usług
na podstawie pisemnego oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO o skorzystaniu z Opcji, które ZAMAWIAJĄCY 
przekaże WYKONAWCY nie później niż w terminie 40 dni od dnia otrzymania od WYKONAWCY prawidłowo 
wystawionej faktury po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO Raportu Miesięcznego za miesiąc, w którym 
zrealizowano odbiór odpadów o wartości stanowiącej 80% w stosunku do wartości określonej w Rozdziale 11 
ust. 2 Umowy.
3. ZAMAWIAJĄCY może skorzystać z Opcji jednorazowo na całą wartość Opcji lub w kilku częściach. 
W przypadku realizacji Opcji w kilku częściach ZAMAWIAJĄCY będzie składał WYKONAWCY kolejne 
oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości Opcji wynikającej z poprzednio 
złożonego oświadczenia.
4. Prawo skorzystania z Opcji nie stanowi zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO, jak również nie stanowi podstawy 
do dochodzenia przez WYKONAWCĘ roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania zamówienia 
objętego Opcją.
5. W przypadku skorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z prawa opcji, WYKONAWCY przysługuje 
wynagrodzenie za usługi faktycznie zrealizowane na podstawie Opcji, stanowiące iloczyn ilości odpadów 
odebranych i wskazanych w Rozdziale 11 ust. 1 stawek jednostkowych.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca 2022 r. do 30.06.2023 r., z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2 wzoru 
umowy.
2. Kryteria oceny ofert opisano w pkt X SWZ.
3. Ustala się wadium w wysokości 129016,00 zł

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 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do:
a) rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b Ucpg, w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia określonym w OPZ (Załącznik nr 1 do Umowy) o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 
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15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 
20 03 01, 20 03 07.
b)rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o 
których mowa w art. 49 Ustawy o odpadach, w Dziale VII (transportujący odpady) w zakresie rodzajów odpadów 
komunalnych objętych Usługą
o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 
08, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07 wskazanych w Załączniku nr 1 do 
Umowy.
Dokumenty jakie należy złożyć na potwierdzenie warunku to:
Dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), obejmującego co najmniej następujące rodzaje odpadów komunalnych, o 
kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 
01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07 wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy 
według katalogu odpadów stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia z dnia 02 stycznia 2020 r. Ministra 
Klimatu w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga podpisania umowy sporządzonej wg wzoru, który zostanie uzupełniony o 
dane (oświadczenia / informacje) zawarte w ofercie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy na warunkach
określonych w pkt. XVIII Wzoru umowy.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/03/2022
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: 11/06/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
zgodnie z procedurą zawartą w SWZ

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawiera SWZ.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w pkt IV.3 SWZ.
Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w
pkt IV.1 SWZ.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej wskazano w pkt V SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
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, a także Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: 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
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2022
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