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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504139-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Białobrzegi: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2020/S 207-504139

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Białobrzegi, Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Adres pocztowy: pl. Zygmunta Starego 9
Miejscowość: Białobrzegi
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Woźniak, Ewelina Gębska-Pawłowska
E-mail: p.wozniak@bialobrzegi.pl 
Tel.:  +48 483863024
Faks:  +48 483863011
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bialobrzegi.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegi

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegi
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/bialobrzegi
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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
miasta i gminy Białobrzegi w okresie 39 miesięcy
Numer referencyjny: I.271.14.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie 39 miesięcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i tych, na których znajdują się domki letniskowe, 
na terenie miasta i gminy Białobrzegi oraz wyposażenie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych – PSZOK.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Usługa objęta zamówieniem realizowana będzie na obszarze miasta i gminy Białobrzegi.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie 39 miesięcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i tych, na których znajdują się domki letniskowe, 
na terenie miasta i gminy Białobrzegi oraz wyposażenie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych – PSZOK.
Uwaga!
Zamawiający dąży do rozstrzygnięć, aby okres 39 miesięcy zaczął swój bieg od dnia 1 stycznia 2021 r., 
natomiast nie można wykluczyć sytuacji wynikającej z procedury przetargowej, że termin ten nie będzie możliwy 
do osiągnięcia, wówczas okres liczony będzie od możliwie najbliższego okresowi.

Powierzchnia gminy Białobrzegi wynosi 78,93 km2. W skład gminy Białobrzegi wchodzą: miasto Białobrzegi, 
sołectwo Brzeźce (Brzeźce, Kolonia Brzeźce), sołectwo Brzeska Wola, sołectwo Budy Brankowskie, sołectwo 
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Jasionna, sołectwo Kamień, sołectwo Mikówka, sołectwo Okrąglik, sołectwo Stawiszyn, sołectwo Sucha, 
sołectwo Szczyty.
Orientacyjna ilość punktów adresowych nieruchomości, pod którymi zamieszkują mieszkańcy wynosi ok. 2 
080 (budownictwo jednorodzinne) i ok. 53 (budownictwo wielorodzinne). Liczba nieruchomości z domkami 
letniskowymi wynosi 340 (stan na dzień 30 sierpnia 2020 r.)
Ilość osób według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8 877, w 
tym ilość osób z zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów wynosi 8 877 (stan na dzień 30 sierpnia 2020 r.).
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych i tych, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie miasta i gminy 
Białobrzegi:
1) selektywnie zbieranych:
a) odpady papieru w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
b) odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
c) odpady metali w tym odpady opakowaniowe metali, odpady tworzyw sztucznych w tym opakowaniowe 
tworzyw sztucznych, odpady opakowań wielomateriałowych;
d) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady i odpady zielone – corocznie w okresie od dnia 1 kwietnia 
do 30 listopada;
e) meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (podczas akcji odbioru);
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgromadzonych w 
obsługiwanym przez siebie gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym w 
Białobrzegach przy ul. Rzemieślniczej 51:
a) odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
b) odpady szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
c) odpady tworzyw sztucznych w tym opakowaniowe tworzyw sztucznych;
d) odpady metali w tym odpady opakowaniowe metali;
e) odpady opakowań wielomateriałowych;
f) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady i odpady zielone;
g) meble i odpady wielkogabarytowe;
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
i) popiół i żużel z palenisk domowych;
j) zużyte baterie i akumulatory;
k) zużyte świetlówki;
l) przeterminowane leki;
m) odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych;
n) chemikalia;
o) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
p) zużyte opony;
q) odpady niebezpieczne.
Szacunkowe ilości odpadów podane zostały w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: aspekt środowiskowy – ograniczenie emisji spalin / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 39
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju 
usług co w zamówieniu podstawowym i obejmować będzie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i tych, na których znajdują się domki letniskowe, w 
okresie nie przekraczającym 12 miesięcy.

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 
przed upływem terminu składania ofert.

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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez burmistrza miasta i gminy Białobrzegi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2019 r. poz. 2010);
b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) w zakresie kategorii i kodów odpadów wymienionych w lit. a lub wpis do 
(BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach...

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na 
selektywnym odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ciągu 
następujących po sobie 12 miesięcy w ilości co najmniej 2 000 Mg;
b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dla celów realizacji 
zamówienia dysponuje określoną ilością i rodzajem pojazdów, spełniających warunki określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122):
— przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – 1 szt.,
— przystosowanych do obierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 1 szt.,
— do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – 1 szt.
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określono w załączniku do SIWZ – wzór umowy oraz w załączniku do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia.

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: 26/11/2020
Czas lokalny: 12:00

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: 12:10
Miejsce:
Siedziba zamawiającego – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, POLSKA, woj. 
mazowieckie, powiat białobrzeski, 26-800 Białobrzegi, pl. Zygmunta Starego 9.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie portalu (https://platformazakupowa.pl).

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
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 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. 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 ustawy Pzp zdanie 
drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. 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.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2020
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