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Polska-Krośnice: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2022/S 084-226213

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Krośnice
Krajowy numer identyfikacyjny: RGPOŚiI.271.8.2022
Adres pocztowy: ul. Sportowa 4
Miejscowość: Krośnice
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 56-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Bień
E-mail: kbien@ug.krosnice.pl 
Tel.:  +48 713846026
Faks:  +48 713846015
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.krosnice.pl
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.krosnice.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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Krośnice oraz z PSZOK w Wierzchowicach w okresie lipiec 2022 – grudzień 2024 roku
Numer referencyjny: RGPOŚiI.271.8.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krośnice oraz z punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK w okresie lipiec 2022 – grudzień 2024 roku, w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania.

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
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Krośnice

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2024 
roku w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami:
1) Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 roku poz. 888 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz aktami 
wykonawczymi do tej ustawy,
3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.) oraz 
aktami wykonawczymi do tej ustawy,
4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) 
oraz aktami wykonawczymi do wskazanej ustawy,
5) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, (Dz. U. z 2020 r. poz.1820) oraz aktami 
wykonawczymi do wskazanej ustawy,
6) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2019 r. poz. 1781),
7) Uchwały Rady Gminy Krośnice Nr XIV/81/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
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Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 roku poz. 5860) zmienionej Uchwałą Rady Gminy Krośnice Nr XVIII/120/2020 
z dnia 7 lutego 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 roku poz. 5860)
8) Uchwały Rady Gminy Krośnice Nr XXIII/142/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 roku poz. 3950) 
zmienionej uchwałą Rady Gminy Krośnice Nr XXV/152/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Gminy Krośnice Nr XXIII/142/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 roku poz. 
4685)

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: 01/07/2022
Koniec: 31/12/2024
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:
Wskazane w przedmiocie zamówienia ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru, transportu 
i zagospodarowania są wielkościami orientacyjnymi, przewidywanymi maksymalnie do odbioru, transportu i 
zagospodarowania w okresie wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 
o 25 % łącznej ilości odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania, w zależności od 
faktycznych potrzeb, bez prawa Wykonawcy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z 
tego tytułu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia 
zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 60% wartości zamówienia 
podstawowego. Umowa w sprawie przedmiotowych usług zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności, na podstawie:
a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Krośnice, w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 
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utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) – wpis winien obejmować 
odpady określone w SWZ;
b) posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia wydane na podstawie uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
zgodnie z art. 250 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779) lub jest wpisany 
do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. Zamawiający uzna warunek określony w punkcie 3 za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00 PLN (słownie: czterysta 
tysięcy złotych 00/100),
Jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na 
PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane zostaną przez 
Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego 
NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.
B. Zamawiający uzna warunek określony w punkcie 3 za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
- opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku 
inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności w wysokości co najmniej 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100),

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek określony w punkcie 4 za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał (lub wykonuje):
a) usługi odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o łącznej wartości usług nie mniejszej niż 80 000,00 
zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie, świadczone nieprzerwanie w okresie minimum 
6 miesięcy; Zamawiający dopuszcza wykazanie nie więcej niż dwóch usług spełniających łącznie warunek 
opisany w zdaniu powyżej,
b) co najmniej jedną usługę w zakresie zbiórki selektywnej z co najmniej następujących frakcji: papier, tworzywa 
sztuczne i szkło, która jest/była świadczona nieprzerwanie w okresie minimum 6 miesięcy i równocześnie jest/
była o wartości łącznej nie niższej niż 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie.
Uwaga:
Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane/
są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego należy w wykazie podać wartość usług 
odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie spełniania warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.
Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu 
złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane 
zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
2) w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca posiada, lub w będzie posiadać w dacie zawarcia 
umowy, bazę magazynowo - transportową na terenie gminy Krośnice lub w odległości nie większej niż 60 
km od jej granic oraz wyposażenie o stanie technicznym, umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 
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sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
3) dysponuje instalacją/instalacjami komunalną/komunalnymi do przetwarzania odpadów komunalnych lub 
umową z instalacją komunalną do przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach, której/których (łączny) potencjał zapewnia osiągnięcie wymaganych przepisami 
prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając najlepszą dostępną 
technikę i technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
4) dysponuje co najmniej następującym wyposażeniem i urządzeniami technicznymi: dwa samochody 
ciężarowe typu śmieciarka oraz jeden samochód ciężarowy z możliwością odbioru kontenerów typu KP7,
5) dysponuje pracownikami zdolnymi do pełnej realizacji niniejszego zadania, a w szczególności co najmniej 
dwoma kierowcami o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów ciężarowych, (w tym co najmniej jedną osobą z 
uprawnieniami do obsługi żurawia HDS),
6) dysponuje lub będzie dysponował pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów w ilości, co najmniej 165 
sztuk
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 
do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez 
Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z treścią PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY - Załącznika nr 7 do SWZ.
Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia 
zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 60% wartości zamówienia 
podstawowego. Ewentualny zakres usług może dotyczyć wszystkich usług podobnych zawartych w przedmiocie 
zamówienia. Umowa w sprawie przedmiotowych usług zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

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: 01/06/2022
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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
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Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 
1 czerwca 2022 r. do godziny 10:00:00.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2022 r. o godzinie 10:15:00 poprzez odszyfrowanie ofert na https://
miniportal.uzp.gov.pl/

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: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
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: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także 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 na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
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 
PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3.Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
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pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wnosi się w terminie:
a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
11.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
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: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2022
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