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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133677-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Pilzno: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2021/S 053-133677

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Pilzno
Adres pocztowy: ul. Rynek 6
Miejscowość: Pilzno
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 39-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Chmielek, Urząd Miejski w Pilźnie, 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6
E-mail: przetargi@gminapilzno.pl 
Tel.:  +48 146807720
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pilzno.un.pl/bip/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.pilzno.un.pl/bip/
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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
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:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pilzno – w 
roku 2021
Numer referencyjny: IZP.271.1.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
na terenie gminy Pilzno w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

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
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Pilzno.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy (odbieranie odpadów z nieruchomości). Obecnie na terenie gminy 
zameldowanych jest ok. 18 000 osób, natomiast 15 026 osób (4 381 nieruchomości) objętych jest usługą 
odbierania odpadów komunalnych. Na terenie gminy Pilzno znajdują się dwa bloki mieszkalne, tj. w m. Pilzno 
i w m. Strzegocice. Gmina Pilzno posiada powierzchnię ok. 16 505 ha. Położona jest w obrębie Pogórza 
Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Ponadto w zakres zamówienia wchodzi odbieranie przeterminowanych 
leków z pojemników rozmieszczonych w ośrodkach zdrowia i odbieranie zużytych baterii z pojemników 
rozmieszczonych w szkołach, a także wyposażanie wszystkich właścicieli nieruchomości w worki do zbiórki 
odpadów. W przypadku bloku mieszkalnego w Pilźnie, bloku w Strzegocicach, mieszkań komunalnych w m. 
Łęki Dolne nr 122a i Słotowa nr 159 – odbiór zmieszanych odpadów będzie się odbywał również z pojemników 
zbiorczych. Wykonawca będzie musiał, niezwłocznie po podpisaniu umowy, umieścić w miejscach wskazanych 
przez zamawiającego, własne pojemniki.
Szacowana (planowana) masa odpadów przewidziana do odbioru:
— 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 1 000 Mg,
— 15 01 01 opakowania z papieru i tektury: 8 Mg,
— 15 01 02, ex 15 01 06 opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe: 220 Mg,
— 15 01 07 opakowania ze szkła: 220 Mg,
— ex 20 01 99 popioły: 50 Mg,
— 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji: 20 Mg,
— 20 01 32 przeterminowane leki: 0,11 Mg,
— 20 01 34 zużyte baterie: 0,13 Mg.
Odpady mają być przetransportowane do miejsc ich zagospodarowania, tj. Zakład Usług Komunalnych, w 
Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów / Gminny Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., Ostrów 225, 39-103 
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Ostrów, za wyjątkiem leków i baterii, które należy dostarczyć do: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami 
sp. z o.o., Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”:
Zakres zamówień/usług: ewentualne zamówienie/zamówienia będą polegały na powtórzeniu podobnych usług 
będących przedmiotem niniejszego postępowania, tj. przedmiotem zamówienia będzie odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pilzno.
Wielkość zamówień: łączna wartość takich zamówień może wynieść do 100 % wartości zamówienia 
podstawowego.
Warunki na jakich zostaną one udzielone: zamówienia zostaną udzielone np. w przypadku przedłużania się 
procedury przetargowej na następne lata, rozwiązania/wypowiedzenia umowy z wykonawcą świadczącym w 
następnych latach usługę odbioru odpadów – przy zachowaniu ww. dopuszczalnej łącznej wartości zamówień.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
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:
Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza 
Pilzna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pilzno 
– zgodnie z przepisami art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie w/w warunek będzie 
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie posiada 
uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te 
uprawnienia są wymagane.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, przez okres minimum 6 miesięcy, 
usługę polegającą na odbieraniu niesegregowanych odpadów komunalnych od minimum 3 000 osób (w 
przedmiotowym warunku można również wykazać się usługą nadal wykonywaną).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W odniesieniu do ww. warunku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany umowy m.in:
1. Wstępne wynagrodzenie za realizację umowy wynosi:
Netto: ......PLN
Podatek VAT (stawka: ......... %): ...PLN
Brutto: ................ PLN,
tj. zgodnie z ofertą z dnia ...... r.
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, ulegnie zmianie w przypadku:
— zmiany ilości faktycznie odebranych odpadów w stosunku do planowanej ich ilości określonej w SWZ, 
zamawiający zakłada możliwość zmiany wynagrodzenia ± 20 %, przyczyny zmiany ilości odpadów zostały 
podane w § 1 ust. 3,
— wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
(VAT) – dotyczy nie zafakturowanej części wynagrodzenia.
3. Ostateczne wynagrodzenie za realizację umowy zostanie określone na podstawie faktycznej ilości 
odebranych i przekazanych do zagospodarowanych odpadów (udokumentowanej kartami przekazania 
odpadów) wyrażonej w Mg oraz poniższych cen jednostkowych (zgodnie z ofertą z dnia ...... r.): pozostałe 
zmiany są określone w SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający korzysta z art 138 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, tj. możliwości skrócenia terminu składania ofert. 
Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało opublikowane w dniu 25 listopada 2020 r. w Dz.U. UE 2020/S 
230-566966.

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

17/03/2021 S53
https://ted.europa.eu/TED

4 / 8

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566966-2020:TEXT:PL:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566966-2020:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S53
17/03/2021
133677-2021-PL

5 / 8

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 230-566966

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 11:00

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: 30/06/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 12:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert dokonane będzie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Pilźnie, poprzez odszyfrowanie i 
otwarcie ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kw. 2021 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Klauzule RODO:
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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina Pilzno reprezentowana przez Burmistrza Pilzna z 
siedzibą w Pilźnie (39-220), ul. Rynek 6. Kontakt do administratora: e-mail (sekretariat@pilzno.um.gov.pl ); tel. 
+48 146807720.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – e-mail (inspektorodo@gminapilzno.pl ) tel. +48 
146807739 lub kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim w Pilźnie przy ul. Rynek 6 w Pilźnie.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.
II. Środki komunikacji elektronicznej:
1) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu poniższych 
środków komunikacji elektronicznej:
— ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) – bezpośrednio, lub za pośrednictwem: miniPortal (https://
miniportal.uzp.gov.pl/), lub
— poczta elektroniczna (przetargi@gminapilzno.pl ) – nie dotyczy złożenia oferty oraz dokumentów razem z nią 
składanych;
2) w przypadku ePUAP (bezpośrednio lub za pośrednictwem miniPortalu: Formularz do komunikacji) 
komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień 
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego Formularza do 
komunikacji udostępnionego w ePUAP (Katalog spraw, Inne sprawy urzędowe, Zamówienia publiczne). Do 
wysłania korespondencji przez ePUAP potrzebne jest m.in. podanie numeru ogłoszenia oraz wskazanie 
odbiorcy, tj. Gmina Pilzno (39-220 Pilzno, woj. podkarpackie). Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.
III. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) określone są w SWZ – wzór 
umowy: § 1 ust. 5. m.in. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę 
następujących osób, przez cały okres trwania usługi, tj.:
— osoby odbierające odpady,
— kierowcy samochodów odbierających odpady,
— pracownicy biurowi.
Powyższe dotyczy również podwykonawcę. Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.
IV. Podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
1) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp;
2) ponadto zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia spośród określonych w 
art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
— art. 109 ust. 1 pkt 4 – z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w 
stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych podany jest w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
I. Odwołanie
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 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. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
II. Postępowanie skargowe
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 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, 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.
Dokładane informacje nt. środków ochrony prawnej zwarte są w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2021
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