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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:648666-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ozorków: Usługi związane z odpadami
2022/S 225-648666
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Ozorków
Adres pocztowy: ul. Wigury 1,
Miejscowość: Ozorków
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-035
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Ochota
E-mail: ochota.a@umozorkow.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ozorkow.bip.net.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://ozorkow.bip.net.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://miniportal.uzp.gov.pl/
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 stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Miasto Ozorków
Numer referencyjny: WE.271.22.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest odbieranie od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00 wskazanych
w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Miasto Ozorków i ich zagospodarowanie oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki
odpadów dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Ozorków.
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
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Ozorków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00 wskazanych
w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Miasto Ozorków i ich zagospodarowanie oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki
odpadów dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Ozorków.
1. Odbiór odpadów sprzed nieruchomości
1.1. Zabudowa jednorodzinna
1.1.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01)
1.1.2. Selektywnie zbierane odpady komunalne
1.1.3. Odpady zielone
1.1.4. Odpady wielkogabarytowe
1.1.5. Odpady budowlane
1.2. Zabudowa wielorodzinna
1.2.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01)
1.2.2. Selektywnie zebrane odpady komunalne
1.2.3. Odpady zielone
1.2.4. Odpady wielkogabarytowe
1.2.5. Odpady budowlane
2. Rejestracja pojemników
Pojemniki używane na terenie miasta Ozorków do gromadzenia odpadów zmieszanych w większości
oznaczone są naklejką z kodem kreskowym umożliwiającym identyfikację właściciela nieruchomości poprzez
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przypisany mu 4-cyfrowy numer podany przez Zamawiającego oraz rodzaj pojemnika, ulice i dokładny adres
nieruchomości. Na bieżąco egzekwowany jest obowiązek rejestracji pojemników.
3. Zagospodarowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów
Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację i uzyska prawomocne zezwolenia i decyzje potrzebne do
prowadzenia przedmiotowego punktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zagospodaruje plac poprzez wyposażenie go w pojemniki do selektywnej zbiórki następujących
odpadów: tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, szkła, papieru, metali,
odpadów wielkogabarytowych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odpadów
elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów, chemikaliów, opon, przeterminowanych leków,
odpadów budowlanych i remontowych, 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, odpadów tekstyliów i odzieży.
4. Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Zorganizowanie przez Wykonawcę od dnia 02.01.2023 r. w odległości nie większej niż 10 km od granic
administracyjnych miasta Ozorkowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK), jego
utrzymanie, obsługa i zagospodarowania odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 12 do SWZ
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. Zakres usług –
powtórzenie usług określonych w niniejszym zamówieniu tj. odbiór odpadów z terenu miasta Ozorkowa,
utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów o wartości nie większej niż 20% zamówienia
podstawowego
6. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY (zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP) - szczegółowo
opisane w SWZ w treści ust IV pkt 6
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
Okres w dniach: 180
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
OPIS KRYTERIÓW :
Kryterium: Cena brutto wskazana w ofercie
Waga: 60 %
Kryterium: Termin płatności faktury w dniach (nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 30 dni)
Waga: 40 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
a. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Miasto Ozorków zgodnie z
art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), (zawierający wszystkie kody odpadów wymienione w SWZ),
b. numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z
późn. zm.),
c. zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie jest wymagane wykazanie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
zgodnie ze wzorem umowy - załacznik nr 10 do 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: 23/12/2022
Czas lokalny: 10:00

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: 22/03/2023

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II kwartał 2023
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia
6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem
zamówień publicznych".
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2022
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