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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443041-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Mińsk Mazowiecki: Usługi związane z odpadami
2022/S 155-443041

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Mińsk Mazowiecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 1412112
Adres pocztowy: ul. Chełmońskiego 14
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 05-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kuczewska
E-mail: zamowienia@minskmazowiecki.pl 
Tel.:  +48 257562500
Faks:  +48 257562550
Adresy internetowe:
Główny adres: www.minskmazowiecki.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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 Mińsk Mazowiecki
Numer referencyjny: RI.271.15.2022

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 świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz 
odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w 
sposób możliwie najbardziej efektywny, zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.2021.888 ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. 
Dz. U.2020.797 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz przepisami 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, a także innymi przepisami 
prawa ustawowego i miejscowego.

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
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miejscowości położone na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo, (z zastrzeżeniem, że Wykonawca odbierze każdą ilość 
wystawionych odpadów komunalnych) oraz ich zagospodarowanie,
b) transport i zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Mińsku Mazowieckim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: aspekty środowiskowe / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności prawidłowo wystawionej faktury / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
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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 wymaga aby Wykonawca wykazał, że:
- posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przynajmniej w zakresie rodzajów odpadów 
wymienione w Pkt. VIII. ust. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwszy SWZ;
- posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez 
właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (co najmniej 
frakcje odpadów wymienione w Pkt. VIII. ust. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwszy SWZ) lub odpowiedni wpis do rejestru – 
zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- posiada uprawnienia do transportu odpadów wydane przez odpowiedni organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (co najmniej frakcje odpadów wymienione w Pkt. VIII. ust. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwszy SWZ );
- posiadania aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 41 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz posiadania pozwolenia na prowadzenie instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku, gdy Wykonawca 
zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza 
przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania przedstawi na piśmie gotowość przyjęcia 
odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zagospodarowania 
odpadów. Miejsca zagospodarowania, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie 
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach; (co najmniej frakcje odpadów wymienione w Pkt. VIII. ust. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwszy SWZ

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

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: 13/09/2022
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: 11/11/2022

12/08/2022 S155
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4



Dz.U./S S155
12/08/2022
443041-2022-PL

4 / 4

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
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.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołania zgodnie z Dział IX. Środki ochrony prawnej Ustawy PZP

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2022
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