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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529685-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bliżyn: Usługi wywozu odpadów
2022/S 187-529685

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Bliżyn
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 79A
Miejscowość: Bliżyn
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: ugblizyn@wp.pl 
Tel.:  +48 606206214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugblizyn.bip.doc.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 
gminy Bliżyn oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Numer referencyjny: OS.271.3.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bliżyn, z miejscowości: Bliżyn, Brzeście, Bugaj, Drożdżów, Gilów, 
Gostków, Górki, Jastrzębia, Kopcie, Kucębów Borek, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Odcinek, 
Nowki, Mroczków, Mroczków Kamionka, Mroczków Kapturów, Nowy Odrowążek, Odrowążek, Pięty, Płaczków, 
Płaczków-Piechotne, Rędocin, Sobótka, Sołtyków, Sorbin, Ubyszów, Wołów, Wojtyniów, Zagórze, Zbrojów, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór odpadów z PSZOK w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 
2024 r. (24 miesiące).

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
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bliżyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bliżyn, z miejscowości: Bliżyn, Brzeście, Bugaj, Drożdżów, Gilów, 
Gostków, Górki, Jastrzębia, Kopcie, Kucębów Borek, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Odcinek, 
Nowki, Mroczków, Mroczków Kamionka, Mroczków Kapturów, Nowy Odrowążek, Odrowążek, Pięty, Płaczków, 
Płaczków-Piechotne, Rędocin, Sobótka, Sołtyków, Sorbin, Ubyszów, Wołów, Wojtyniów, Zagórze, Zbrojów, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór odpadów z PSZOK w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 
2024 r. (24 miesiące).
Gmina zajmuje powierzchnię 14 120 ha. Na dzień 08.09.2022 r. łącznie na pobyt stały i czasowy na terenie 
gminy zameldowanych było 7 881 osób (dane z Ewidencji Ludności). Zgodnie z danymi zawartymi w 
deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy zamieszkuje 6 035 osób 
mieszkańców w 2 338 nieruchomościach.
Usługa będzie polegała na odbiorze zgromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany odpadów 
komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Bliżyn oraz uchwałą Rady Gminy Bliżyn w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia z potrzeby i zasad segregowania odpadów / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert

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 w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym jest 
złożone wraz z ofertą oświadczenie (JEDZ) na podstawie, którego zamawiający uzna, że wykonawca posiada 
zezwolenie na odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodami wskazanymi w rozdziale III ust. 1 
SWZ.
− wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297);
− wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie transportu 
odpadów w zakresie obejmującym minimum przedmiot niniejszego zamówienia oraz zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego;
Uwaga:
Na odbiór i zagospodarowanie odpadów gdzie nie określono kodów odpadów w pkt. wskazanym Wykonawca 
przedłoży zamawiającemu dokumenty uprawniający do wykonania usługi w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 
świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę, który będzie posiadał stosowne uprawnienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 
następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) Wykonanych usług wykazany w JEDZ.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać w JEDZ usługi wykonane, w okresie ostatnich 3 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

28/09/2022 S187
https://ted.europa.eu/TED

3 / 6



Dz.U./S S187
28/09/2022
529685-2022-PL

4 / 6

określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych (zbieranych 
w sposób selektywny i zmieszany) na rzecz właścicieli nieruchomości, realizowaną przez okres minimum 
12 miesięcy w granicach administracyjnych jednego miasta (dzielnicy, posesji należących do Spółdzielni 
Mieszkaniowej) lub jednej gminy, obejmującą swym zakresem odbiór odpadów o wartość minimum 600 000,00 
zł brutto. (do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w 
sposób należyty).
2) Dysponuje narzędziami wykazanymi w JEDZ, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu 
wykonania zamówienia publicznego lub przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji nw. potencjału technicznego do wykonania zamówienia na okres korzystania z niego przy wykonaniu 
zamówienia tj.:
− co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
− co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
− co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
− co najmniej jeden pojazd o masie całkowitej 3,5 Mg przystosowany do odbioru odpadów z miejsc o 
utrudnionym dojeździe – szerokość jezdni do 2,5 m,
− bazę magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Bliżyn lub w odległości nie większej niż 60 
km od granicy Gminy Bliżyn, do której posiada tytuł prawny.
Zarówno baza magazynowo – transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do 
zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać 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).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ

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: 24/10/2022
Czas lokalny: 09:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 11:00

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Uwaga: postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie 
oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie.
Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 
1710 ze zm.).
3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na 
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie (JEDZ) wraz z ofertą a przed 
wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego w terminie 
do 10 dni składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
i braku podstaw wykluczenia:
- Dowody określające czy usługi wykazane w JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 SWZ
- Oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie, opisanym 
rozdziale VI ust. 4 pkt 2 SWZ
- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 SWZ
- Zaświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o 
którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 4 SWZ
- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o którym mowa w 
rozdziale VI ust. 4 pkt 5 SWZ
- Jeżeli z oświadczenia JEDZ Zamawiający uzyska potwierdzenie informacji wymaganych oświadczeniami 
lub wykazami może odstąpić od wezwania do złożenia podmiotowego środka dowodowego, oświadczenia lub 
wykazu. (art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2022
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