
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
z terenu Gminy Pysznica w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.5.2.) Miejscowość: Pysznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 158410004

1.5.8.) Numer faksu: +48 158410017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z
terenu Gminy Pysznica w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15134e8a-51e5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292856/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-30 16:18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003774/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z
terenu Gminy Pysznica w 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pysznica.bip.gmina.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych
osobowych jest: 
Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@pysznica.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w
celu/celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
realizacji tego zamówienia; 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku 
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Prawo zamówień publicznych; 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności: 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 
w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp. 
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.II.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pysznica 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 zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zapisami
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa
Podkarpackiego 
Nr XXXI/552/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego 2022 oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Pysznica.
Zebrane odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy do Zakładu
Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, pełniącego
funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Porozumieniem
Międzygminnym NR GO-I.031.9.2020 zawartym w dniu 20 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą
Stalowa Wola a Gminą Pysznica
Ważenie, stanowiące wskazanie ilości odpadów do rozliczeń, będzie miało miejsce na wadze
zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Stalowej Woli.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania wszystkich kart przekazania i kwitów
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wagowych, tj. dokumentów potwierdzających przeprowadzenie ważenia przez cały okres trwania
umowy 
i niezwłocznego (w terminie do 3 dni roboczych) ich udostępnienia na żądanie Zamawiającego.
W przypadku awarii instalacji wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający wskaże instalację
zastępczą zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego, do której Wykonawca będzie miał obowiązek zawieźć odpady.
Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych stanowi stawka 
za 1Mg odebranych odpadów komunalnych.

l. Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01: 
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie 
20 03 01, ich załadunek, transport do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku
instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego.
2. Odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości: 
1) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, kod 20 01 01, 15 01 01,
2) szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02,15 01 07,
3) metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04 
4) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02 
5) opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05
6) bioodpady, kod 20 01 08, 20 02 01, 20 01 99 ex
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, kod 20 03 07
8) popiół z palenisk domowych, kod 20 03 99

3. Wykaz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica stanowi
załącznik nr 2 do SWZ.
Dane przedstawione w załączniku nr 2 do SWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane
ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji ludności. Informacje
podane 
w załączniku nr 2 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15 dnia każdego miesiąca.

4. Zbiórka w aptekach, punktach aptecznych, punkcie selektywnej zbiórki odpadów
przeterminowanych leków, kod: 20 01 31, 20 01 32, ich transport i utylizacja. Wykaz aptek
stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

5. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m.
Pysznica przy ul. Komunalnej 2, zwanym dalej PSZOK. Istniejący PSZOK zostanie
udostępniony Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZOK w
pojemniki na wszystkie dostarczane przez mieszkańców selektywnie zebrane i dostarczone
odpady wymienione w ust. 6, których wielkość 
i typ będzie dostosowane do ilości przyjmowanych odpadów. Dla określenia ilości
przyjmowanych odpadów wykonawca zobowiązany jest zważyć przywiezione odpady i
prowadzić ewidencję określoną w ustawie o odpadach. PSZOK będzie przyjmował odpady od
poniedziałku do soboty w godzinach 
od 7 do 15-tej z wyjątkiem świąt.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowanie zaplecza socjalnego dla zatrudnionych
pracowników spełniającego wymagania BHP i ppoż., uzyskania zezwolenia na zbieranie
odpadów
w tym punkcie oraz obowiązek zawarcia umów z dostawcami niezbędnych mediów.

6. W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zbierać 
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następujące frakcje odpadów:
1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;
2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;
3) szkło, opakowania ze szkła;
4) metale, opakowania z metali;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 
14) zużyte opony - roczny limit dla nieruchomości 4 sztuki;
15) odzież i tekstylia;
16) popiół z palenisk domowych.
7. Wykonawca prowadząc punkt PSZOK wymieniony w ust. 5 i 6 jest zobowiązany do transportu
zebranych tam odpadów do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Stalowej Woli. 

8. Celem oszacowania przez Wykonawcę masy odpadów, będących przedmiotem zamówienia 
w załącznikach zostały przedstawione sprawozdanie za rok 2020 i zestawienia ilości odpadów
zebranych w okresie 10 miesięcy w 2021r. oraz wykaz nieruchomości z podziałem na
poszczególne miejscowości 
i ulice.

9. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu
odpadów 
z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości
na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w
formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie
przestrzegany. 

10. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu,
który musi być w dyspozycji Wykonawcy. 

11. Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości pojemnik na
odpady komunalne i worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. Pojemnik i
worki powinny mieć logo wykonawcy i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica. 

12. Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej 
i jednorodzinnej: 
1) odpady komunalne zmieszane, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej
miejscowości z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie;
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło), wg harmonogramu ustalonego dla danej
miejscowości z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą
odbierane z częstotliwością, nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z harmonogramem;
4) bioodpady będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości 
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z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie;
5) popiół (zimny) zbierany w workach nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie, w okresie od
października do końca kwietnia, zgodnie z harmonogramem; 
6) opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie 
lub w miarę potrzeby na zgłoszenie.
13. Wymagania stawiane workom i pojemnikom do selektywnej zbiórki odpadów: 
1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z tektury - worek niebieski oznaczony
napisem „Papier”;
2) odpady ze szkła (białe i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek zielony
oznaczony napisem „Szkło”;
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady wielomateriałowe – worek żółty
oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
4) bioodpady– worek brązowy oznaczonym napisem „Bio”;
5) odpady komunalne zmieszane – pojemnik lub worek czarny;
6) zimne popioły – worek szary.

14. Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania: 
1) materiał - folia polietylenowa, 
2) pojemność - od 80 do 120 l, 
3) grubość - min. 60 mikronów 
4) nadruk - oznaczenie rodzaju odpadów i nazwa przedsiębiorcy. 
15. Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić Wykonawca: 
- niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny, szary - po jednym na nieruchomość, następne po
odebraniu pełnego worka, 
16. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od
właścicieli 
nieruchomości.
1) Wykonawca jest zobowiązany do odstawienia wszystkich zebranych odpadów komunalnych
do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli,
pełniącego funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
2) Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usług na nieruchomościach nowo
wybudowanych i oddanych do użytkowania w okresie realizacji zamówienia.
3) Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji Warunków
Zamówienia, a w szczególności pojazdy muszą być wyposażone w moduły GPS umożliwiające
śledzenie tras przejazdu i ich pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
Lp. Opis kryterium oceny Waga kryterium (%) 
1. Cena (C) 60 % 
2. Zatrudnienie (Z) 20 % 
3. Termin płatności (T) 20 %
Razem: 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudninie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej dla Gminy Pysznica, w zakresie
odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. 2020 poz. 1439) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 233 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zmianami) w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie art. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów, wymagane jest
zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w art. 26 tej ustawy, lub
posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach;
c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub 
elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893) lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 797 z późn. 
zmianami).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku 
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie 
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
zdolności technicznej lub zawodowej : Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania
odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co
najmniej 500 Mg oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że usługa 
ta została wykonana lub jest wykonywana należycie,
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim
potencjałem technicznym tj.:
1) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
2) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów;
c) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Pysznica lub w odległości nie
większej niż 60 km od granicy gminy Pysznica, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł
prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed
emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie
zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy
następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia
socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje
się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów -
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych
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wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r. poz. 122)
3. 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. 
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. 
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych 
z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
6. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 11 do SWZ. 
1.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności. 
1.4. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem
albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, 
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 
1.5. Wykaz osób 
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
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oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ. 
1.6. Wykaz wykonanych usług. 
Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów
komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych 
co najmniej 500 Mg oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana 
lub jest wykonywana należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 9 
do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. 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 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym
Tarnobrzeg 
Oddział Nisko; nr rachunku 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 z dopiskiem 
„Wadium – nr postępowania RI.II.271.2.2021” 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej
(brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA: /y53uupl33e/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Brak
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.	Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest:  Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica  2.	Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@pysznica.pl  3.	Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;  4.	Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych;  5.	Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności:  z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  6.	Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa  w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych.  7.	Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  8.	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: RI.II.271.2.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:  Lp. Opis kryterium oceny Waga kryterium (%)  1. Cena (C) 60 %  2. Zatrudnienie (Z)	20 %  3.	Termin płatności (T)	20 % Razem: 100 %
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudninie
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1.	Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia  o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 11 do SWZ.  1.2.	Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  1.3.	Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.  1.4.	Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,  że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami  lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.  1.5.	Wykaz osób  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych  do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ.  1.6.	Wykaz wykonanych usług.  Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych  co najmniej 500 Mg oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana  lub jest wykonywana należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 9  do SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA: /y53uupl33e/skrytka
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


