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Polska-Orzesze: Usługi związane z odpadami
2020/S 244-605180

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miasto Orzesze
Adres pocztowy: ul. św. Wawrzyńca 21
Miejscowość: Orzesze
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Tel.:  +48 323248819
Faks:  +48 323248826
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w mieście Orzesze (styczeń 2021– grudzień 2021)
Numer referencyjny: WRZP.271.23.2020

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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1) masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania przewidziana w niniejszym 
zamówieniu wyniesie około 9 996 [Mg] (w okresie 12 miesięcy);
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
3) odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych;
4) doposażenie nieruchomości jednorodzinnych i kilkurodzinnych w pojemniki na popiół i żużel z palenisk 
domowych;
5) doposażenie nieruchomości wielo i kilku rodzinnych w pojemnikowe zestawy do segregacji odpadów (szkło, 
papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);
6) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego elektrosprzętu (raz w roku w czasie 
obowiązywania umowy);
7) zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy maks. 10 000 worków);
8) obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
11) opracowanie i dostarczenie harmonogramów wywozu odpadów.

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
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Orzesze

II.2.4) Opis zamówienia:
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w mieście Orzesze (styczeń 2021 – grudzień 2021).
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na terenie całego miasta 
Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w 
następującym zakresie:
1) masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania przewidziana w niniejszym 
zamówieniu wyniesie około 9 996 [Mg] (w okresie 12 miesięcy);
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
3) odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych
— szkło,
— papier,
— tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
— odpady ulegające biodegradacji w szczególności bioodpady odbierane tylko z nieruchomości, na których nie 
zadeklarowano posiadania kompostownika;
4) doposażenie nieruchomości jednorodzinnych i kilkurodzinnych w pojemniki na popiół i żużel z palenisk 
domowych;
5) doposażenie nieruchomości wielo i kilku rodzinnych w pojemnikowe zestawy do segregacji odpadów (szkło, 
papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);
6) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego elektrosprzętu (raz w roku w czasie 
obowiązywania umowy);
7) zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy maks. 10 000 worków);
8) zatrudnienie pracownika w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
9) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontenery oraz pojemniki do zbierania 
odpadów;
10) odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
11) opracowanie i dostarczenie harmonogramów wywozu odpadów na wszystkie posesje zamieszkałe na 
terenie miasta Orzesze.
Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
1.3. kody CPV
1.4. podwykonawcy:
1.4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1.4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.
1.4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
1.4.4. Powierzenie Wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
1.4.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 
ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % umowy w 
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sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 PLN brutto.
1.5. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: specyfika usługi nie wymaga uwzględnienia w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, sposób gospodarowania odpadami 
uregulowana jest przepisami ustawowymi oraz uchwałą Rady Miejskiej Orzesze.
1.6. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności kierowców śmieciarek oraz pracowników obsługi 
śmieciarek – operatorów, polegające na odbieraniu odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Norma emisji spalin (EURO) / Waga: 30 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na uzasadnione reklamacje / Waga: 10 %

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
Termin od 1.1.2021 do 31.12.2021
Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021
Okres wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 1.1.2021 do 31.12.2021.
Termin wyposażenia nieruchomości wskazanych przez gminę w urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych – do 1.1.2021.

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 189-456703

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w mieście Orzesze (styczeń 2021– grudzień 2021)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
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Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

4. W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura, o której mowa w art. 24aa.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1. cena 60 %;
2. norma emisji spalin (EURO) 30 %;
3. czas reakcji na uzasadnione reklamacje 10 %.
Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 130 000,00 PLN.
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 – adres e-mail: rzp@orzesze.pl  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
7. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług, przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
zamówienia podstawowego, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 
29.1.2004 Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1986 z późn. zm.) – przedmiotem zamówienia 
będzie: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie 
gminy Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, odbiór odpadów wielkogabarytowych zużytego elektro sprzętu oraz zużytych opon z posesji, odbiór, 
transport, zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych i wyposażenia w odpowiednie 
urządzenia służące do gromadzenia odpadów w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym PSZOK. Zamówienie 
udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone: w przypadku wyczerpania się min. 80 % kwoty, o której mowa w 
§7 ust. 3 umowy, w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze 
otwartej, udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej 
ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą, stawka jednostkowa wynagrodzenia za odebranie i 
zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych z podziałem na frakcje z terenu miasta Orzesze będzie 
podlegała negocjacji.
1. Za usługę objętą przedmiotem umowy, określoną w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają stawkę ryczałtową 
wynagrodzenia za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z podziałem na frakcje 
zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą następować będzie na podstawie faktycznie odebranych 
i zagospodarowanych (przekazanych do instalacji przetwarzania) przez Wykonawcę ilości odpadów 
komunalnych w podziale na frakcje.
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z art. 13 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 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. św. 
Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl 
2. w Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 
telefonując pod numer: +48 784690446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy:
iod@orzesze.pl 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów 
prawa.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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 224587800/03
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 224587800/03
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
3. Odwołanie
a) 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 Pzp.
b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
d) 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 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
4. Terminy na wniesienie odwołania
a) 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, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
b) Odwołanie 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 – jeżeli wartość zamówienia jest jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się: – w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
– 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 opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: – 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; – 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
e) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
f) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

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 224587800/03
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2020
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