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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36993-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kłobuck: Usługi związane z odpadami
2020/S 017-036993

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kłobuck
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 6
Miejscowość: Kłobuck
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Wypych, Katarzyna Szyda
E-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl 
Tel.:  +48 343100150/+48 3431740434
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminaklobuck.pl
Adres profilu nabywcy: www.gminaklobuck.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.gminaklobuck.pl/main/index.html
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

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 z nieruchomości zamieszkałych, oraz punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych położonych na terenie gminy Kłobuck (3 części)”
Numer referencyjny: IR.271.003.2020.WS

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

mailto:sekretariat@gminaklobuck.pl
www.gminaklobuck.pl
www.gminaklobuck.pl
http://bip.gminaklobuck.pl/main/index.html
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie
gminy Kłobuck” – część I zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dla części I stanowiącym zał. nr 2 do
SIWZ.
2) „Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej oraz odbiór odpadów remontowo-
budowlanych zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w workach typu „big-bag”
bezpośrednio z terenu nieruchomości mieszkańca” – część II zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dla
części II stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.
3) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK) – w Kłobucku przy ul. Łąkowej, wskutek nieprawidłowej realizacji umowy przez
poprzedniego przedsiębiorcę” – część III zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dla części III stanowiącym
zał.nr 4 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałaych, połozonych na terenie
Gminy Kłobuck.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kłobuck, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z
nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck:
— wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do odbioru selektywnie zebranego szkła oraz
opakowań ze szkła,
— wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki na:
— tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz opakowania
z metali,
— papier, tekturę oraz opakowania z papieru i tektury,
— odpady ulegające biodegradacji.
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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 w ramach powierzonego zadania.
2. Prawo opcji
Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z
regulacjami ustawowymi, rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie
obowiązkiem Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby. Dlatego też, Zamawiający
zastrzegając prawo opcji:
1) gwarantuje minimalną przewidywaną ilość odpadów w okresie realizacji umowy ustaloną w wyniku analizy
okresu od 1.1.2018 do 30.11.2019 r. szacowaną na:
— odpadów zmieszanych 4 800,00 Mg,
— odpadów segregowanych 1 500,00 Mg,
2) przewiduje maksymalną przewidywaną ilość odpadów w okresie realizacji umowy ustaloną w wyniku analizy
okresu od 1.1.2018 do 30.11.2019 r. szacowaną na:
— odpadów zmieszanych 5 280,00 Mg,
— odpadów segregowanych 2 000,00 Mg.
3. Liczba zamieszkałych posesji jednorodzinnych położonych na terenie gminy Kłobuck na podstawie złożonych
deklaracji: ok 4735.
4. Liczba boksów zabudowy wielorodzinnej położonych na terenie gminy Kłobuck: 34 (32 w Kłobucku, 1 w
Łobodnie, 1 w Kamyku).
5. Liczba osób zamieszkujących nieruchomości wg deklaracji (na dzień 29.11.2019 r.): 17 535.

6. Powierzchnia gminy: 130,4 km2

7. Miejscowości wchodzące w skład Gminy: Kłobuck, Biała, Borowianka, Nowa Wieś, Kopiec, Gruszewnia,
Kamyk, Lgota, Libidza, Łobodno.
8. Lista boksów i ilość pojemników o określonej pojemności w zabudowie wielorodzinnej, z których Wykonawca
zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne, została szczegółowo opisana w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji
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Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z
regulacjami ustawowymi, rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie
obowiązkiem Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby. Dlatego też, Zamawiający
zastrzegając prawo opcji:
1. gwarantuje minimalną przewidywaną ilość odpadów w okresie realizacji umowy ustaloną w wyniku analizy
okresu od 1.1.2018 do 30.11.2019 r. szacowaną na:
— odpadów zmieszanych 4 800,00 Mg,
— odpadów segregowanych 1 500,00 Mg,
2. przewiduje maksymalną przewidywaną ilość odpadów w okresie realizacji umowy ustaloną w wyniku analizy
okresu od 1.1.2018 do 30.11.2019 r. szacowaną na:
— odpadów zmieszanych 5 280,00 Mg,
— odpadów segregowanych 2 000,00 Mg.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin związania złożoną ofertą ustala się na 60 dni (sześćdziesiąt dni). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania oferty.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Kłobucku przy ul. Łąkowej. (...)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kłobucku przy ul. Łąkowej, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej oraz odbiór
odpadów remontowo-budowlanych zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w workach
typu „big-bag” bezpośrednio z terenu nieruchomości mieszkańca.
Termin wykonania przedmiotu umowy – w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nie dłużej jednak niż
do dnia (włącznie z tym dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy osiągnie całkowitą
cenę oferty za minimalną (przewidywaną) ilość odpadów, tj. kwotę określoną w § 6 ust. 2 umowy stanowiącej
załącznik nr 8 do SIWZ, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji do momentu, w którym
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy osiągnie wartość określoną w § 6 ust. 5 umowy stanowiącej
załącznik nr 8 do SIWZ – Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych odebranych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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Wykonawca jest zobowiązany do objęcia usługą odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów selektywnie
zebranych poniższych odpadów:
— tworzywa sztuczne (w tym styropian opakowaniowy), opakowania wielomateriałowe, metale,
— papier i tektura,
— szkło i odpady ze szkła,
— tekstylia,
— zużyte baterie i akumulatory,
— zużyte świetlówki / lampy fluorescencyjne,
— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
— elementy usunięte z zużytych urządzeń,
— opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
— przeterminowane leki i chemikalia,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe,
— odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, do których zalicza się m. in.: gruz,
materiały izolacyjne (w tym papa, styropian, wełna mineralna), ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe,
stolarka budowlana,
— odpady budowlane i rozbiórkowe zgromadzone w workach typu „big-bag” odbierane bezpośrednio z terenu
nieruchomości mieszkańca,
— odpady ulegające biodegradacji,
— zużyte opony od pojazdów osobowych i pojazdów jednośladowych,
— popiół z palenisk domowych.
2. Obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji
Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z
regulacjami ustawowymi, rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie
obowiązkiem Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby. Dlatego też, Zamawiający
zastrzegając prawo opcji:
1. Gwarantuje minimalną przewidywaną ilość odpadów w okresie realizacji umowy ustaloną w wyniku analizy
okresu od 1.1.2018 do 18.9.2019 r. szacowaną na:
— tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – 30,00 Mg,
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— papier i tektura – 7,87 Mg,
— szkło i opakowania ze szkła – 15,51 Mg,
— tekstylia – 4,00 Mg
— zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki / lampy
fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony – 22,13 Mg,
— opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, chemikalia –4,84 Mg,
— odpady wielkogabarytowe – 60,00 Mg,
— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 3,00 Mg
— odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, do których zalicza się m. in.: materiały
izolacyjne (w tym papa, styropian, wełna mineralna), ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe, stolarka
budowlana – 121,15 Mg,
— odpady budowlane i rozbiórkowe zgromadzone w workach typu „big-bag” odbierane bezpośrednio z terenu
nieruchomości mieszkańca – 20,00 Mg,
— odpady ulegające biodegradacji – 40,00 Mg,
— zużyte opony od pojazdów osobowych i pojazdów jednośladowych – 32,00 Mg,
— przeterminowane leki – 0,05 Mg,
— elementy usunięte z zużytych urządzeń – 0,01 Mg,
— popiół z palenisk domowych – 14,59 Mg.
2. Zamawiający przewiduje maksymalną przewidywaną ilość odpadów określonych w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: przewiduje
maksymalną przewidywaną ilość odpadów w okresie realizacji umowy ustaloną w wyniku analizy okresu od
1.1.2018 do 18.9.2019 r. szacowaną na:
— tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – 36,00 Mg,
— papier i tektura – 9,44 Mg,
— szkło i opakowania ze szkła – 18,61 Mg,
— tekstylia – 4,80 Mg
— zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki / lampy
fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony – 26,56 Mg,
— opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, chemikalia – 5,81 Mg,
— odpady wielkogabarytowe – 72,00 Mg,
— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 3,60 Mg
— odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, do których zalicza się m. in.: materiały
izolacyjne (w tym papa, styropian, wełna mineralna), ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe, stolarka
budowlana – 145,38 Mg,
— odpady budowlane i rozbiórkowe zgromadzone w workach typu „big-bag” odbierane bezpośrednio z terenu
nieruchomości mieszkańca – 24,00 Mg,
— odpady ulegające biodegradacji – 48,00 Mg,
— zużyte opony od pojazdów osobowych i pojazdów jednośladowych – 38,40 Mg,
— przeterminowane leki – 0,06 Mg,
— elementy usunięte z zużytych urządzeń – 0,02 Mg,
— popiół z palenisk domowych – 17,51 Mg.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin związania złożoną ofertą ustala się na 60 dni (sześćdziesiąt dni). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania oferty.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Kłobucku przy ul. Łąkowej, wskutek nieprawidłowej realizacji umowy.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kłobucku przy ul. Łąkowej

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – Kłobucku przy ul. Łąkowej, wskutek nieprawidłowej
realizacji umowy przez poprzedniego przedsiębiorcę.
2.Termin wykonania przedmiotu umowy – Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie zgromadzone
odpady w PSZOKu w Kłobucku przy ul. Łąkowej w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
3. Obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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: tak
Opis opcji:
Prawo opcji:
1. Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z
regulacjami ustawowymi, rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie
obowiązkiem Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby. Dlatego też, Zamawiający
zastrzegając prawo opcji:
Minimalną ilość odpadów w okresie realizacji umowy szacuje się na:
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— tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 4,80 Mg,
— papier i tektura – 0,50 Mg,
— tekstylia – 0,50 Mg
— zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki / lampy
fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony – 15,00 Mg,
— odpady wielkogabarytowe – 375,00 Mg,
— odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, do których zalicza się m. in.: materiały
izolacyjne (w tym papa, styropian, wełna mineralna), ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe, stolarka
budowlana – 8,00 Mg,
— zużyte opony – 25,00 Mg.
2. Maksymalną ilość odpadów w okresie realizacji umowy szacuje się na:
— tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 9,60 Mg,
— papier i tektura – 2,00 Mg,
— tekstylia – 1,00 Mg
— zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki / lampy
fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony – 43,20 Mg,
— odpady wielkogabarytowe – 800,00 Mg,
— odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, do których zalicza się m. in.: materiały
izolacyjne (w tym papa, styropian, wełna mineralna), ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe, stolarka
budowlana –19,00 Mg,
— zużyte opony – 100,00 Mg.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin związania złożoną ofertą ustala się na 60 dni (sześćdziesiąt dni). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania oferty.

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, że Wykonawca spełnił ten warunek jeżeli wykaże że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie (Dz.U.2019.2010 t.j. z dnia 23.10.2019);
2) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 16.4.2019) lub równoważne, w
tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;
3) wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr BDO).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą odnośnie danej części
zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach
określonych w:
a) § 19 wzoru umowy dot. części I;
b) § 19 wzoru umowy dot. części II.
Uwaga: Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dla części III tj. „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgromadzonych
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kłobucku przy ul. Łąkowej, wskutek
nieprawidłowej realizacji umowy przez poprzedniego przedsiębiorcę” nie przewiduje możliwości istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2020
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: 26/02/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na sesję otwarcia w dniu 26.0.2020
r. o godz. 12:00 do siedziby Zamawiającego:
Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, sala sesyjna (parter), POLSKA.
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2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. 6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert na miniPortalu.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu
składania ofert odpowiednio dla części której składa ofertę i tak:
1.1) dla części I w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
1.2) dla części II w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
1.3) dla części III w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1–5 uPzp.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kłobucku,
nr konta 55 8248 0002 1000 0000 0361 0004 z dopiskiem odpowiednio:
„Wadium – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” – część 1/ część 2/ część 3”*.
*Uwaga: W druku przelewu Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wskazać której części zamówienia dotyczy
złożone wadium. Jeżeli złożone wadium dotyczy wszystkich 3 części przedmiotu zamówienia Wykonawca
winien zawrzeć w druku przelewu opis jak wskazano powyżej.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek Zamawiającego nastąpi
przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że jeżeli z wyciągu z rachunku bankowego Zamawiającego
wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, Zamawiający ma podstawy do
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, czyli jako gwarancje lub poręczenia, to stosowne
dokumenty mogą być wnoszone na dwa sposoby:
6.1. oryginały zdeponowane przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zamawiającego tj. Urząd
Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, POLSKA, I piętro, pok. nr 25 natomiast do oferty
załączone ich kserokopie;
6.2. oryginały załączane do ofert i składane w jednej kopercie z ofertą.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w
szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego,
w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, wskazany w niniejszej
specyfikacji.
8. Zwrot wadium – zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
9. Zatrzymanie wadium – zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
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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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie
Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym
postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
— określenia warunków udziału w postępowaniu,
— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
— odrzucenia oferty odwołującego,
— opisu przedmiotu zamówienia,
— wyboru najkorzystniejszej oferty.
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 wniesienie odwołania.
3) 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.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5
uPzp.
5) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp.
6) Termin do wniesienia odwołania: 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 uPzp
zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
2 Skarga do sądu
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu;
2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;
4) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;
5) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
6) Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest skarga do sądu zawiera art. 198a–
198g działu VI, rozdziału 3 uPzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
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:
20/01/2020
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