
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADOMYŚL NAD SANEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409123

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek Duży 7

1.5.2.) Miejscowość: Radomyśl nad Sanem

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-455

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 845 43 02

1.5.8.) Numer faksu: 15 845 43 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radomysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomysl.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 terenu Gminy Radomyśl nad Sanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2221097e-45ff-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00269452/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16 09:49
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005876/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem

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://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2221097e-45ff-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

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: https://miniportal.uzp.gov.pl 
https://epuap.gov.pl/wps/portal
sekretariat@radomysl.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (dane konta zamawiającego na ePUAP -
odbiorca: Gmina Radomyśl nad Sanem, adres skrytki ePUAP: /286i5akcv7/skrytka oraz poczty
elektronicznej: sekretariat@radomysl.pl 
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do
„Formularza do komunikacji".
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. 
7. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows,
Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu odbioru danych: 
• specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
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• format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
• oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
• integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
• Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
• Mozilla Firefox od wersji 15
• Google Chrome od wersji 20
• Microsoft Edge.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
14. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika",
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radomyśl nad Sanem, której jednostką
organizacyjną jest Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad
Sanem; tel. 15 845 43 02;
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Radomyśl nad Sanem jest Pan Dawid
Wąsikowski, tel. 15 845 43 02, e-mail: informatyk@radomysl.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego; 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i transport odpadów
komunalnych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem” Nr sprawy: IN.271.6.2021;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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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;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Oranem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.6.2021

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

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Radomyśl nad
Sanem.
Na koniec października 2021 r. Gminę Radomyśl nad Sanem zamieszkiwało 7 342 osoby co
stanowiło ok. 1843 gospodarstw domowych, w tym 366 gospodarstw domowych zamieszkałych
przez 1 osobę, przez 2 osoby – 474 gospodarstwa domowe, 270 gospodarstw domowych
zamieszkałych przez 3 osoby, 319 gospodarstw domowych zamieszkałych przez 4 osoby i 414
gospodarstw domowych zamieszkałych przez 5 osób i więcej. 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych, tj, czynności określone
w Tabeli nr 1 załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, zaś Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć wszystkie odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia do ZAKŁADU
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W
STALOWEJ WOLI. 
2. W Gminie Radomyśl nad Sanem prowadzone będzie selektywne zbieranie odpadów
komunalnych zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Radomyśl nad Sanem.
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7. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: 
1) odpady zmieszane odbierane wg harmonogramu, jeden raz w miesiącu,
2) odpady zbierane selektywnie (papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania
wielomateriałowe) odbierane jeden raz w miesiącu,
3) bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane wg harmonogramu, jeden raz na
miesiąc,
4) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony i
odpady niebezpieczne wg ustalonego harmonogramu jeden raz w roku podczas mobilnych
zbiórek
8. Odbiór odpadów komunalnych oraz transport tych odpadów z terenów nieruchomości
dopuszczalny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 lub zgodnie z deklaracją
przedstawioną w ofercie, z wyłączeniem dni świątecznych według harmonogramu określonego
przez Wykonawcę. 
9.1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do przedstawienia
Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy
Radomyśl nad Sanem
9.2. Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje harmonogram odbioru odpadów komunalnych z
terenu Gminy Radomyśl nad Sanem lub żąda jego poprawienia. Wykonawca obowiązany jest
uwzględnić uwagi Zamawiającego.
UWAGA: Do czasu uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu, o którym mowa w pkt 9.1.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl nad
Sanem.
10. Odbiór odpadów komunalnych powstałych na terenach nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych odbywać się będzie metodą tzw. wystawek. Odpady te w wyznaczonym dniu
zbiórki, będą wystawione w miejscu dostępnym i nie stwarzającym zagrożenia dla pracowników
Wykonawcy, przed wejściem na nieruchomość. 
11. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik(i) i worki na odpady komunalne w ilościach: 
- pojemniki o poj. 120 l – ok. 2000 szt. 
- pojemniki o poj. 240 l – ok. 80 szt. 
- pojemniki o poj. 1100 l – ok. 60 szt. 
- worki – w pierwszym miesiącu po 1 kpl. worków na gospodarstwo, w kolejnych miesiącach
wymiennie za odebrane worki. 
Pojemniki trwale opatrzone chipami lub kodami paskowymi umożliwiającymi identyfikację
pojemnika zapewnia Wykonawca. Chipy umieszczone trwale na pojemnikach powinny posiadać
unikalny numer. System używany przez Wykonawcę powinien gwarantować automatyczną
zbliżeniową identyfikacje danego pojemnika. Chip pozwala komputerowi lub innemu urządzeniu
odczytującemu na identyfikację skanowanego obiektu. Nie posiada własnego źródła zasilania,
sygnał emitowany jest jedynie poprzez użycie aktywnego skanera, który pobudza chip polem
magnetycznym. Zamawiający wymaga aby chip posiadał następujące wymagania funkcjonalnie:
- musi być związany trwale z pojemnikiem,
- musi umożliwić odczytanie/zeskanowanie w celu jego identyfikacji poprzez system anteny.
12. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne za pomocą
zintegrowanych z pojazdami wywożącymi odpady, urządzeń ciśnieniowych z zamkniętym
obiegiem wody, uniemożliwiającym przedostawanie się odcieków do środowiska, z
częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym. Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników 1
raz w miesiącach: maj, lipiec, sierpień, październik.
13. Na Wykonawcy ciąży obowiązek raportowania dokonanych czynności mycia opróżnionych
pojemników obejmujący co najmniej: adres, numer identyfikacyjny pojemnika, czynność.
14. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą gromadzone w pojemnikach lub
workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach.
1) Worki przewidziane do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
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a) zielone przeznaczone na szkło (białe i kolorowe),
b) żółte przeznaczone na metale i tworzywa sztuczne,
c) niebieskie przeznaczone na papier, tekturę,
d) brązowe z napisem „BIO” przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji,
e) czarne przeznaczone na odpady zmieszane.
2) Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych:
a) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,
b) worki o pojemności 120 l.
15. Normy gromadzenia odpadów oraz minimalną pojemność pojemników dla nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne określa Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem.
16. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie bądź zniszczenie pojemników z
winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do
Wykonawcy. 
17. Wykonawca odbierając odpady komunalne z pojemników nie spełniających wymagań
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl nad
Sanem, powinien o każdym takim przypadku niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu
siedmiu dni roboczych, poinformować Zamawiającego oraz ująć te dane w zbiorczym
zestawieniu miesięcznym przekazywanym do Zamawiającego. 
18. Wykonawca będzie zobowiązany, gdy zajdzie taka potrzeba, do odbierania dostawionych
przy pojemnikach worków z odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny bądź
nieselektywny oraz przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu
siedmiu dni roboczych pisemnego sprawozdania z miejsc odbioru tego typu worków (adres i
ilość oraz dokumentacja fotograficzna) potrzebnego do przeprowadzenia przez Zamawiającego
kontroli ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. 
Nieprawidłowości w segregowaniu odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości nie
zwalniają Wykonawcy od odbierania wystawionych do odbioru odpadów. Zgodnie bowiem z art.
9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w
przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako
zmieszane odpady komunalne i niezwłoczne powiadamiania o takim fakcie Zamawiającego. 
Uchylanie się od obowiązku powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach
w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy.
19. Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem Wykonawca
zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentami
stanowiącymi SWZ wraz z załącznikami.
20. Wykonawca będzie zobowiązany podczas każdorazowego odbioru odpadów komunalnych
do elektronicznej identyfikacji pojemników posiadających chipy oraz ważenia w nich
odbieranych odpadów w punktach ich odbioru, bieżącego elektronicznego przekazywania tych
danych do Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony, w terminie nie przekraczającym 5 dni
roboczych. Powyższe ma na celu dokładne monitorowanie ilości i źródeł pochodzenia odpadów
oraz wykazywania przez Zamawiającego osiągania poziomów odzysku odpadów komunalnych. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z:
1) Zakresem określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem,
3) Uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu
Gminy Radomyśl nad Sanem. 
22. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań,
zgodnych z zapisami art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
23. Ponadto Wykonawca będzie miał obowiązek:
1) Informowania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących
świadczonej usługi w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi a także w
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zakresie nieprzestrzegania zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Radomyśl nad Sanem w częściach dotyczących podmiotów gospodarczych
świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy,
2) Przekazywania informacji pracownikom Referatu ds. Podatków i Opłat. 
3) Na koniec miesiąca kalendarzowego przesyłania elektronicznego danych z systemu
wagowego pojazdów, wraz z identyfikacją punktów ważenia na podstawie pozycjonowania
satelitarnego (GPS).

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 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: 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

1 Cena (koszt) 60 %
2 Uciążliwość prowadzenia usług 20 %
3 Realizacja umowy przy użyciu pojazdów spełniających normy min. Euro 5 dla śmieciarek. 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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: Uciążliwość prowadzenia usług

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Realizacja umowy przy użyciu pojazdów spełniających normy min. Euro 5
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Realizacja umowy przy użyciu pojazdów spełniających normy min. Euro 5
dla śmieciarek

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 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SWZ w zakresie:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
- wpis do Rejestru działalności regulowanej, prowadzonego dla Gminy Radomyśl nad Sanem, w
zakresie odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia;
- wpis do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów i zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
d) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:
- posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz
wykaże się doświadczeniem, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę główną
odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmującą
wykonanie usługi odbierania odpadów komunalnych od minimum 7 000 osób z terenu jednej
gminy oraz czasie świadczenia nie krótszym niż 12 miesięcy, co winien potwierdzić dowodami,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, warunek może być spełniony
przez nich łącznie lub przez jednego z nich.
- dysponuje co najmniej:
w zakresie pojazdów:
� samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów
zmieszanych zbieranych w pojemnikach 110 l – 1100 l - minimum 2 szt. wyposażonych w
dynamiczny system wagowy, w tym min. jeden pojazd przystosowany do mycia i dezynfekcji
pojemników w miejscu ich ustawienia, z zintegrowanym z samochodem zamkniętym systemem
obiegu wody i zasobnikiem na ścieki z procesu mycia pojemników, o normie emisji spalin
minimum Euro 4;
� samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) wyposażonym w dynamiczny system
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wagowy, gwarantującym odbiór odpadów z miejsc trudnodostępnych o parametrach promień
skrętu 4,5 m maksimum, rozstaw osi 3200 mm maksimum, o normie emisji spalin minimum Euro
4,
� samochodem specjalistycznym z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru odpadów
zmieszanych zbieranych w pojemnikach kontenerowych typu KP7 do KP10 – minimum 1 szt.,
oraz samochodem specjalistycznym z żurawiem np. (HDS) o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu
na maksymalnym wysięgu nie mniejszym niż 900 kg do odbioru odpadów segregowanych
zbieranych w pojemnikach o pojemności do 2,5 m3 typu np. „dzwon” – minimum 1 szt., o
normach emisji spalin minimum Euro 4, oba wymagania dotyczące wyposażenia samochodów
można łączyć, 
� samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów
wielkogabarytowych lub odpadów zmieszanych i segregowanych zbieranych w workach
plastikowych – minimum 1 szt., o normie emisji spalin minimum Euro 4,
� samochodem specjalistycznym przystosowanym do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu
ich ustawienia, z zintegrowanym z samochodem zamkniętym systemem obiegu wody i
zasobnikiem na ścieki z procesu mycia pojemników – minimum 1 szt., o normie emisji spalin
minimum Euro 4,
w zakresie bazy magazynowo-transportowej:
� bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Radomyśl nad Sanem lub w
odległości nie większej niż 60 kilometrów od jego granic, położoną na terenie, do którego
posiada tytuł prawny. Na jej terenie powinny znajdować się:
• miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów,
• pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób
• miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Baza magazynowa powinna być wyposażona w:
- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń
do gruntu, 
- urządzenia i systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków
przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami, 
- urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do
miejsc przetwarzania miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
z grupy odpadów komunalnych, umożliwiających ich czasowe przechowywanie zabezpieczone
przed emisję zanieczyszczeń do gruntu, pomieszczenie socjalne dla pracowników
odpowiadające ilości zatrudnionych osób 
- zalegalizowaną wagę samochodową,

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, warunek może być spełniony
przez nich łącznie lub przez jednego z nich.

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) oświadczenia Wykonawcy, że w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie 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, 
2) odpisu lub 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,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
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udziału w postępowaniu: 3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, 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 dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ), 
4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
(wzór wykazu sprzętu/narzędzi/urządzeń stanowi Załącznik nr 6 do SWZ),
5) wpisu do Rejestru działalności regulowanej, prowadzonego dla Gminy Radomyśl nad Sanem, w
zakresie odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
6) wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do
SWZ;
2) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp według wzorów stanowiących
odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
(jeżeli dotyczy);
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia
wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy;
5) zobowiązanie o którym mowa w rozdziale V pkt. 4. (jeżeli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium;
7) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
oświadczenie, o którym mowa w pkt. IX.5.2) SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w
pkt. IX.5.2), także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – załączniki nr 2 i 3 do
SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór – Załącznik nr 4 SWZ) udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

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

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:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych
postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami ustawy
Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano
w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa
miejscowego.,
2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżenia
lub podwyższenia na wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT –
odpowiednio do zmian stawki podatku VAT – względem usług, do których mają zastosowanie
zmienione przepisy. 
3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,
4) odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla
zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia
i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
5) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji warunków zamówienia w zakresie
wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności
usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
6) modyfikacji uzasadnionej interesem Zamawiającego wyrażonej w wielkościach pieniężnych, o
ile jej wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywach i jest niższa niż 5 % ceny
pierwotnego zamówienia pod warunkiem, że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru
zamówienia. W przypadku wprowadzenia kilku kolejnych modyfikacji, wartość tę należy oceniać
na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji.
7) wystąpienia zmiany wysokości opłaty Marszałkowskiej za składowanie odpadów na
składowisku po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez
władzę ustawodawczą (Marszałka) stawki opłaty – odpowiednio (proporcjonalnie) do zmiany
stawki opłaty – względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.
8) zmiany w ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych określonych w formularzu
cenowym Wykonawcy nie powodujące zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określone w §6 ust.2
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku :
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego,
b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych
z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej
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realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
c) nieosiągnięcia przez Wykonawcę pełnej wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 w
terminie realizacji umowy określonym w § 4 strony za obopólną zgodą mogą przedłużyć termin
realizacji niniejszej umowy nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia pełnej wysokości
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-23
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.6.2021
	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: od 2022-01-01 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: 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:  1	Cena (koszt)	60 % 2	Uciążliwość prowadzenia usług	20 % 3	Realizacja umowy przy użyciu pojazdów spełniających normy min. Euro 5 dla śmieciarek. 20	%
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	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: Uciążliwość prowadzenia usług
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Realizacja umowy przy użyciu pojazdów spełniających normy min. Euro 5 dla śmieciarek
	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) oświadczenia Wykonawcy, że w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie 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,  2) odpisu lub 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,
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 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 dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ),  4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu sprzętu/narzędzi/urządzeń stanowi Załącznik nr 6 do SWZ), 5) wpisu do Rejestru działalności regulowanej, prowadzonego dla Gminy Radomyśl nad Sanem, w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 6) wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów i zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	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: Tak

	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: 2021-11-24 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: 3.	Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-24 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-23



