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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634533-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Godziesze Wielkie: Usługi związane z odpadami
2022/S 220-634533

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Godziesze Wielkie
Krajowy numer identyfikacyjny: 250855162
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 10
Miejscowość: Godziesze Wielkie
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-872
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Kozica
E-mail: gmina@godzieszewielkie.pl 
Tel.:  +48 627611089
Faks:  +48 627611089
Adresy internetowe:
Główny adres: www.godzieszewielkie.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://godzieszewielkie.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-progu
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:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie
Numer referencyjny: IK.U.271.9.2022

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 niniejszego zamówienia jest:
1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie z 
podziałem na następujące frakcje:
a) (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne,
b) papier i tektura,
c) szkło,
d) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
e) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
f) odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(w tym m.in. odpady wielkogabarytowe, opony, odpady niebezpieczne, budowlane i remontowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odzież, tworzywa sztuczne itp.). Zamawiający przewidział limit na odpady budowlane
i remontowe odebrane do 200 kg rocznie z nieruchomości oraz 4 szt. na rok opon z nieruchomości,
2) zapewnienie właścicielom nieruchomości worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki i 
gromadzenia odpadów,
3) zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników przeznaczonych na odpady, które nie są zbierane i 
odbiera

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
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Godziesze Wielkie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie z 
podziałem na następujące frakcje:
a) (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne,
b) papier i tektura,
c) szkło,
d) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
e) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
f) odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(w tym m.in. odpady wielkogabarytowe, opony, odpady niebezpieczne, budowlane i remontowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odzież, tworzywa sztuczne itp.). Zamawiający przewidział limit na odpady budowlane
i remontowe odebrane do 200 kg rocznie z nieruchomości oraz 4 szt. na rok opon z nieruchomości,
2) zapewnienie właścicielom nieruchomości worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki i 
gromadzenia odpadów,
3) zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników przeznaczonych na odpady, które nie są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrywania reklamacji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj stosowanych pojazdów / Waga: 35
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: 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:
1. wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9b i następnych ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. 
zm.),
2. własne uprawnienia, zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych wydane na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz. 
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U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach.
Uwaga
Warunek dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym 
mowa wyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych na rzecz 
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właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy o łącznej masie 
minimum 1 000 Mg;
Uwaga
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega,
że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach 
określonych
w art. 118 ustawy, warunek o którym mowa wyżej, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego 
z Wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się 
Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów
w zakresie doświadczenia.
Uwaga
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej 
niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania 
zamówienia, tj. co najmniej:
a) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania (niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
c) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
d) 1 pojazdem umożliwiającym odbieranie odpadów z kontenerów
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (m.in. wielkogabaryty, opony, odpady remontowe i 
budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) – szczegółowe informacje w zał. nr 6 do SWZ,
e) 1 pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości trudnodostępnych.
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi 
teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem
i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na 
odpady.
Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego 
(GPS) umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i 
miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 
pojemników.
Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.
Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin – co 
najmniej norma Euro 5.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
wskazanym w projekcie umowy.

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: 16/12/2022
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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

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:
wrzesień 2023 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stosuje procedurę o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
3.1 oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ, składanym na 
formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 2 do SWZ, sporządzonym 
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
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zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r., str. 16). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane
w SWZ. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o 
którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3.2 Oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącego przesłanek wykluczenia 
z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie 
z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
3.3 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać 
mocodawca (osoba /osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 
ustawy). Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w 
postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej.

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, 
zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
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oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 19.4. 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. 19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 19.6. 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. 19.7. 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. 19.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli 
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8. 19.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.7. i 19.8. wnosi się 
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
19.10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 19.10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 19.10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 19.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 19.12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 19.13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Pełna informacja dot. składania odwołań została 
opisana w Rozdziale 19 SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
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:
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