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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554521-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Puszcza Mariańska: Usługi związane z odpadami
2021/S 211-554521

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Puszcza Mariańska
Krajowy numer identyfikacyjny: 836-15-14-865
Adres pocztowy: ul. Stanisława Papczyńskiego 1
Miejscowość: Puszcza Mariańska
Kod NUTS: PL926 Żyrardowski
Kod pocztowy: 96-330
Państwo: Polska
E-mail: zam.publiczne@puszcza-marianska.pl 
Tel.:  +48 468318151
Faks:  +48 468318118
Adresy internetowe:
Główny adres: www.puszcza-marianska.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings

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 na terenie gminy Puszcza 
Mariańska.
Numer referencyjny: Z.271.12.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie całej masy wytworzonych odpadów 
komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli:
1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
2) nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Puszcza Mariańska oraz ich zagospodarowanie (poddanie 
odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) w okresie od dnia1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku lub do 
wyczerpania maksymalnej wartości umowy, określonej w § 6 Umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik na 1 do SWZ.

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
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL926 Żyrardowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Puszcza Mariańska

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości
Odbieranie i zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2) szkło;
3) papier i tektura;
4) tworzywa sztuczne;
5) metale;
6) opakowania wielomateriałowe;
7) bioodpady;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) odpady wielkogabarytowe, w tym meble;
13) zużyte opony - w liczbie do 8 sztuk rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, 
na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe;
14) odpady niebezpieczne;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej oraz 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe;
16) 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.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik na 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Akcja promocyjno-informacyjna / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
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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Usługa odbioru odpadów realizowana będzie w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia 01.01.2022 r. do 
31.12.2022 r.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej jeżeli wykaże:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Puszcza Mariańska, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów wydany przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 o odpadach.;
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
• informacje dodatkowe:
wstępna ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu JEDZ 
(Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia). Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 
opisanych w Rozdziale X SWZ (Specyfikacji Warunków Zmówienia).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli 
wykaże:
a) polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden 
milion złotych 00/100).
• informacje dodatkowe:
wstępna ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu JEDZ 
(Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia). Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 
opisanych w Rozdziale X SWZ (Specyfikacji Warunków Zmówienia).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli 
wykaże że:
a) będzie dysponował co najmniej 4 osobami do realizacji niniejszego zamówienia (2 kierowców + 2 
ładowaczy);
b) będzie dysponował co najmniej dwoma (2) pojazdami przystosowanymi odpadów komunalnych oraz co 
najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
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a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, oraz pojazdem 
specjalnym, służącym jako mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych,
c) posiada bazę magazynowo - transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w 
odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy oraz na terenie do którego posiada tytuł prawny.
• informacje dodatkowe:
wstępna ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu JEDZ 
(Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia). Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 
opisanych w Rozdziale X SWZ (Specyfikacji Warunków Zmówienia).

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: 02/12/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 01/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/12/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021 r. do godziny 9:30 poprzez platformę https://platformazakupowa.pl/pn/
puszcza_marianska/proceedings
Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Za-mawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

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:
IV kwartał 2022 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) 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 2020 r. poz. 1076), 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 5 do SWZ;
b) informacji 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;
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;
d) wykaz posiadanych co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych, a także co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 
oraz pojazdu specjalnego, służącego jako mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi pojazdami;
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
f) polisę, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min.1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
g) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych 
przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Puszcza Mariańska, zgodnie z ustawą z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
h) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;
i) aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 o odpadach lub odpowiedni w tym zakresie wpis do rejestru zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 
r. o odpadach.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: KIO
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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KIO
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:
1. Środki ochrony prawnej przysługują 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 Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 3. Odwołanie 
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - określenia 
warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego; - opisu przedmiotu zamówienia; - wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: a) 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 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; b) wobec 
treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
także 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; c) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 - w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: - 15 
dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - 1 
miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu 
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okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 9. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. 10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI 
Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO
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:
27/10/2021
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