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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588101-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Żabia Wola: Usługi związane z odpadami
2022/S 206-588101

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Żabia Wola
Adres pocztowy: ul. Główna 3
Miejscowość: Żabia Wola
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 96-321
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elena Niedźwiecka
E-mail: przetargi@zabiawola.pl 
Tel.:  +48 468582700
Faks:  +48 468582712
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zabiawola.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net
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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Żabia Wola
Numer referencyjny: ZS.271.2.40.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, oraz domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe na terenie Gminy Żabia Wola.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określa Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowiący załącznik nr 
3 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

II.2.4) Opis zamówienia:
Przewidywane ilości roczne:
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne 2500 Mg
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 100 Mg
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 07 opakowania ze szkła 400 Mg
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 350 Mg
5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 04 opakowania z metali 200 Mg
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 550 Mg
7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 1000 Mg
8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 300 Mg
9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 02 14 zużyty sprzęt elektryczny 30 Mg
10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 zużyte opony 50 Mg
11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 01 zmieszane odpady z budowy remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 01, 17 09 03 20 Mg
12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 32 1 Mg
13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 93 00 00 - 7 Worki i torby, 19 52 00 00 - 7 Produkty z
tworzyw sztucznych 500000 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji reklamacji dot. odbioru odpadów / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Przeprowadzenie 5 akcji edukacyjnych / Waga: 25
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść 
wadium w kwocie: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne:
- wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), który prowadzi wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
- wpis do BDO - rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 699, 1250, 1726.) prowadzonego przez Marszałka Województwa.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia 
dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów 
złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli oświadczy, ze dysponuje potencjałem technicznym zgodnym 
z rozporządzeniem 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):
1) Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną w Gminie Żabia Wola 
lub w odległości nie większej niż 100 km
od granicy Gminy Żabia Wola, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Baza powinna spełniać wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2) Wykonawca będzie posiadał wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz jego odpowiedni stan techniczny. Wykonawca powinien posiadać:
co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy powinny spełniać wymagania 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);

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
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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: 25/11/2022
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: 22/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca szyfruje ofertę 
poprzez miniPortal (on-line).
Otwarcie ofert następuje przez odszyfrowanie ich za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt 1), 2), 4), 5), 7), 8), 10) ustawy Pzp.
Ponadto zgodnie z rozdziałem II podrozdział 8 pkt 7) SWZ:
7) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej UPWAU, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego
na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 UPWAU;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na 
listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

25/10/2022 S206
https://ted.europa.eu/TED

4 / 6

https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S206
25/10/2022
588101-2022-PL

5 / 6

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
UPWAU;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UPWAU;
d) Wykluczenie, o którym mowa w pkt 7 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności;
e) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UPWAU, Zamawiający odrzuca ofertę 
takiego Wykonawcy;
f) Wykonawca w ramach podstawy wykluczenia, o której mowa w pkt 7 wypełnia część III (podstawy 
wykluczenia) sekcja D formularza JEDZ.
8) na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 
31.7.2014, str. 1).
Wykaz dokumentów podmiotowych, podmiotowych środków dowodowych - zgodnie z rozdziałem II podrozdział 
9 pkt 1) i 2) SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587849
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587849
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 1. 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. 2. 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 
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wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. 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 przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. W 
pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587849
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2022
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