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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508126-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnów Opolski: Usługi związane z odpadami
2020/S 208-508126

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Tarnów Opolski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL524
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 6
Miejscowość: Tarnów Opolski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kazin
E-mail: promocja@tarnowopolski.pl 
Tel.:  +48 774640880
Faks:  +48 774640282
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.tarnowopolski.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.tarnowopolski.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://epuap.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: 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:
Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu gmin
Numer referencyjny: ZPE.271.10.2020
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II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu 
(odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w ppkt 2 odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych 
selektywnie na terenie nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Tarnów Opolski, zwaną 
dalej Zamawiającym wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1454 ze zm.).

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
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski

II.2.4) Opis zamówienia:
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia:
a) odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowanie zmieszanych, niesegregowanych odpadów 
komunalnych, zgromadzonych w pojemnikach;
b) odbiór z nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w 
sposób selektywny, w oddzielnych pojemnikach i workach, obejmujących:
— papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
— szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
— tworzywa sztuczne, w tym opakowania i opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal, w tym 
odpady opakowaniowe,
— odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone - 
bioodpady,
— popiół z palenisk domowych;
c) odbiór i zagospodarowanie pozostałych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów:
— mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
— zużytych opon,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
— zużytych baterii i akumulatorów,
— odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych,
— odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych,
— przeterminowane leki,
— odpadów niekwalifikujących 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.
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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: 31/12/2021
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

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, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada:
1) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Tarnów Opolski, o którym mowa w art. 9b, 9c ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);
2) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego przez 
właściwy organ na podstawie ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) lub wpisu 
do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 
prowadzonego od 24.1.2018 przez marszałków województw na podstawie ww. ustawy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
— co najmniej 2 (słownie: dwóch) pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych,
— co najmniej 2 (słownie: dwóch) pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych,
— co najmniej 1 pojazdu do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej,
— co najmniej bazą magazynowo-transportową, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) usytuowaną na terenie gminy Tarnów Opolski lub zlokalizowaną 
w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Tarnów Opolski i na terenie, do którego posiada tytuł 
prawny. W przypadku Wykonawców którzy posiadają bazę magazynowo-transportową poza granicami gminy 
Tarnów Opolski odległość powinna być mierzona i wykazana przez Wykonawcę zgodnie z odległością, jaką 
pokona pojazd po najkrótszych drogach publicznych pomiędzy bazą magazynowo-transportową, a granicą 
gminy.
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2020
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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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 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określają przepisy w art. 179 –198 g ustawy Pzp.
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Pzp.
2) 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.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Odwołanie wnosi się 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.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
5) Szczegółowe kwestie odnoszące się do postępowania odwoławczego przedstawione są w dziale VI rozdziale 
2 Pzp.
6) W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy 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 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2020
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