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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387810-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Mińsk Mazowiecki: Usługi związane z odpadami
2021/S 146-387810

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.271.1.7.2021

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:
1. 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 (t.j. Dz.U.2021.888 ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. 
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. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 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.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mińsk Mazowiecki, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. 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 (t.j. Dz.U.2021.888 ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. 
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. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do 
SWZ.
2. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności kierowania pojazdami oraz dokonujące załadunku/
rozładunku odpadów, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudniani byli zarówno przez wykonawcę jak 
i podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp 
dotychczasowemu wykonawcy, polegającą na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, których 
to wartość została w całości uwzględniona przy obliczaniu szacowanej wartości zamówienia.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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
Oferta musi zawierać:
1. formularz ofertowy;
2. JEDZ;
3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);
4. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5. pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy);
6. kopie dokumentów potwierdzających spełnianie normy emisji spalin Euro 6 dla pojazdów wskazanych w 
formularzu ofertowym;
7. dokument potwierdzający wniesienie wadium.

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:
Warunek spełni wykonawca, który:
— 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 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co najmniej frakcje odpadów wymienione 
w rozdziale 5 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 rozdziale 5 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 wydanego przez odpowiedni organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (co najmniej frakcje odpadów wymienione w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwszy SWZ),
— posiada aktualne zezwolenia na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach 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 odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 
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grudnia 2012 r. o odpadach i ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
(co najmniej frakcje odpadów wymienione w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwszy SWZ),
— posiada pozwolenia na prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie 
odbieranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub 
aktualnej umowy z podmiotem prowadzącym uprawnioną instalację.
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie analizy dokumentów wymienionych rozdziale 6 ust. 2 SWZ. 
Zamawiający nie wymaga składania dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, 
ponieważ zamawiający prowadzi ten rejestr.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek spełni wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialność cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 500 000,00 PLN.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialność cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę minimum 500 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek spełni wykonawca, który:
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze 
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy w ilości nie 
mniejszej niż 2 500 Mg raz przedstawi dowody, że usługa ta została wykonana/jest wykonywana należycie; 
ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług oraz załączonego 
dowodu określającego czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
— posiada bazę magazynowo-transportową oraz wyposażenie o odpowiednim stanie technicznym 
umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki – zgodnie 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). Wymieniona w ww. rozporządzeniu ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość 
sprzętu jaką wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady 
komunalne z terenu gminy Mińsk Mazowiecki były na bieżąco odbierane i zagospodarowane. Wykonawca 
zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów 
i miejscach ich postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. Ocena tego 
warunku dokonana zostanie na podstawie analizy złożonego oświadczenia – załącznik nr 5 do SWZ Wykaz 
narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp.
Istotne dla stron postanowienia wraz z informacjami dotyczącymi zmiany umowy zostały zawarte we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Wykonawca będzie realizował zamówienie w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od dnia 1 
stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz przed dniem 1 stycznia 2022 r. wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania innych czynności, określonych SWZ.

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: 31/08/2021
Czas lokalny: 11:00

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: 29/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, POLSKA.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
będzie poprzez odszyfrowywanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego dostępnego w chwili 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:
Lipiec 2022 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Pozostałe wymogi dot. wadium zgodnie z SWZ.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdziale 6 ust. 4 pkt 
1 do 8 SWZ.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdziale 6 ust. 4 pkt 
9 i 10 SWZ.
5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z paragrafem 12 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ).
6. Zamawiający nie przewiduje:
— składania ofert częściowych i wariantowych,
— zawarcia umowy ramowej,
— ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
— wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
— rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: (https://
miniportal.uzp.gov.pl) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ww. oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, zwanego dalej 
„Jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.

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 działem IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021
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