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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540743-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Modliborzyce: Usługi związane z odpadami
2020/S 220-540743

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Modliborzyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 0605063
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 63
Miejscowość: Modliborzyce
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Krasowska-Głowala, Marzena Dolecka-Jocek, Agnieszka Walczak
E-mail: gminamodliborzyce@wp.pl 
Tel.:  +48 158715079
Faks:  +48 158717102
Adresy internetowe:
Główny adres: https://modliborzyce.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://modliborzyce.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://epuap.gov.pl/wps/portal
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 
gminy Modliborzyce
Numer referencyjny: INW.271.1.6.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce oraz z punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Odpady komunalne gromadzone będą z podziałem na 
frakcję. Szczegółowy OPZ znajduje się w rozdziale 2 SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: czynności załadunku pojemników, worków do pojazdów specjalistycznych 
przystosowanych do odbioru odpadów, kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców.

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
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Modliborzyce – 26 miejscowości

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce oraz z punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), który znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków 
w miejscowości Modliborzyce przy ul. Piłsudskiego 4A, do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
określonej dla centralno-zachodniego regionu gospodarowania odpadami w Planie gospodarki odpadami 
dla województwa lubelskiego. Usługa obejmuje również zaopatrzenie nieruchomości w worki przeznaczone 
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Szczegółowy OPZ znajduje się w rozdziale 2 SIWZ. Warunki 
wykonania umowy zawarte we wzorze umowy w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17 000,00 
PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). Zamawiając przewiduje procedurę wskazaną w art. 24aa 
Prawa zamówień publicznych, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1pkt 12–23 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.
Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku jeżeli wykaże i udokumentuje, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) w zakresie wszystkich 
rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego 
przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.), w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, o których mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 
poz. 797 ze. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4, oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia 
i dokumenty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie JEDZ (jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia) – Załącznik nr 2 do SIWZ – w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 
określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym 
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ należy 
złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje 
zawarte w oświadczeniu w formie JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
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wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełnia część II, 
III, IV oraz VI formularza. W części IV Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α formularza. 
Wykonawca nie musi wypełniać pozostałych sekcji części IV formularza, dotyczącej kryteriów kwalifikacji, 
zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia konkretnych, określonych przez Zamawiającego warunków 
udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty Wykonawcy, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, składane na wezwanie zmawiającego, w trybie art. 26 ust. 1 ustawy. Wykonawcy 
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty. Zamawiający 
dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.2.1, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki 
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy na 
warunkach i w sposób szczegółowo określony we wzorze umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z wzorem umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, POLSKA
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 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:
Rok 2021

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta winna zawierać: formularz ofertowy – (Załącznik nr 1 do SIWZ) wypełniony i podpisany zgodnie z 
postanowieniami SIWZ. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ (Załącznik nr 2 do SIWZ) 
w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; pełnomocnictwo – do 
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci gwarancji lub poręczenia oryginał podpisany przez 
wystawcę (gwarant) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca dołączyć do oferty dokument 
potwierdzający wniesienie wadium w postaci przelewu.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 
uprawnione.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (informacji z otwarcia ofert) jest zobowiązany do przekazania 
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W raz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenia Wykonawcy o braku 
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 
– zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ; Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia 
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;
Wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art.9b ust.2 ustawy z dnia z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych 
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niniejszym postępowaniem. Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688,) w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2016 r., 1987);
Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami, o których mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 poz. 701 ze. zm.)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących 
każdego z Wykonawców, w celu wskazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia oraz 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań 
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.
19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.
19.4. Odwołanie powinno wskazać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią odwołania przed upływem tego 
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terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektrycznej.
19.6. Termin wniesienia odwołania:
19.6.1. 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 zdanie 
drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
19.6.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej.
19.6.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6.1 i 19.6.2 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;
19.6.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
19.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI 
ustawy.
19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
19.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 9 t.j. Dz.U. z 2018 
r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2020

11/11/2020 S220
https://ted.europa.eu/TED

7 / 7

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

