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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 Mogielnica
Krajowy numer identyfikacyjny: 7971893228
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Mogielnica
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 05-640
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Nowakowski
E-mail: odpady@mogielnica.pl 
Tel.:  +48 486635149
Faks:  +48 486635149
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mogielnica.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.mogielnica.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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Mogielnica przez okres 24 miesięcy
Numer referencyjny: FB.271.3.2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Mogielnica. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
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gminy Mogielnica 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
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mogielnica

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
1) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
w tym:
a) odbieranie odpadów niesegregowanych (zmieszanych);
b) odbieranie odpadów segregowanych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, bioodpady);
c) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów oraz tekstyliów;
2) zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które 
zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego.

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: 01/01/2021
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
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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:
Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów 
zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada 
siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub spełniać inne wymogi określone w tym 
załączniku. Powyższe dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Mogielnica w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych o kodach: 
20 03 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 20 03 07, 17 09 04.
Wykonawca powinien posiadać wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO).
Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsce odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno spełniać warunki określone 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).
Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 
PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 1 lub wszystkie zdarzenia, na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług odbioru 
i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wykonanych lub wykonywanych na 
rzecz właścicieli lub posiadaczy nieruchomości w sposób ciągły, każda przez okres minimum 8 miesięcy i każda 
o masie łącznej co najmniej 500 Mg.
Wykonawca powinien dysponować bazą magazynowo-transportową, zwaną dalej: „bazą”, spełniającą 
wymagania określone w § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
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szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 
2013 r. poz. 122):
1) baza powinna być usytuowana w gminie Mogielnica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy 
Mogielnica;
2) baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny;
3) teren bazy powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
4) miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinno być zabezpieczone 
przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz powinno być zabezpieczone przed działaniem czynników 
atmosferycznych;
5) teren bazy powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód 
opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi 
przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.);
6) baza powinna być wyposażona w:
a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów;
b) pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób;
c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych;
d) legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie 
odpadów;
7) na terenie bazy powinny znajdować się także:
a) punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów;
b) miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów,
— o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy;
8) część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w pkt 1–7.
7.3.2.3. Wykonawca powinien dysponować:
1) samochodem specjalnym przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemności od 120 l do 1 100 l – co 
najmniej 4 sztuki;
2) samochodem przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz odpadów 
ulegających biodegradacji w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego – co najmniej 4 sztuki;
3) samochodem specjalnym z HDS przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w 
pojemnikach – co najmniej 1 sztuka;
4) samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym 
dojeździe;
5) samochodem specjalnym do zbiórki odpadów z załadunkiem przednim typu „frontlader”.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 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)
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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: 16/11/2020
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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Mogielnicy, ul. Rynek 1, sala konferencyjna, pok. nr 39 (I piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej powołani Zarządzeniem 
Burmistrza Gminy i Miasta Mgielnica nr 51 z dnia 19 czerwca 2019 r.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
Druga połowa roku 2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

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 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Odwołanie wnosi się:
1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób;
2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2020
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