
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z
nieruchomości położonych na terenie gminy głogów małopolski i obsługiwanych przez EkoGłog

Sp. z o.o w 2022 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: EkoGłog

1.3.) Oddział zamawiającego: Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180934148

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Towarowa 4A

1.5.2.) Miejscowość: Głogów Małopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-060

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@ekoglog.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekoglog.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z
nieruchomości położonych na terenie gminy głogów małopolski i obsługiwanych przez EkoGłog
Sp. z o.o w 2022 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fec866c-5414-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00298420/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03 11:57

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
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4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – usługa transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych o
kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe),
Odbiór odpadów następował będzie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Głogowie Małopolskim ul. Złota 117 transportem Wykonawcy w terminie do 48
godzin od zgłoszenia w dniach roboczych. Szacowana liczba odpadów – 200Mg. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do wskazanych
ust. 1 bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu przy czym
zmniejszenie nie powinno przekroczyć 50% od ilości szacowanej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 441 ust. 1 uPzp prawo opcji tzn. dodatkowe usługi
odbioru odpadów dla Części I . 
2. Dodatkowe usługi uzależnione będą wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. 
3. Dodatkowe usługi nie przekroczą 50% szacowanej ilości określonych w OPZ i Rozdziale IV
4. Dodatkowe usługi w ramach prawa opcji obejmować będą świadczenie usług tożsamych z
określonymi w zamówieniu. 
5. Dodatkowe usługi realizowane będą po cenach określonych w ofercie. 
6. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji dodatkowych
usług w ramach prawa opcji. 
7. Z uprawnień wynikających z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał przez cały okres
obowiązywania umowy. 
8. Wykonawca po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 7 zobowiązuje się zrealizować
zamówienie dodatkowe w ramach prawa opcji w terminie od daty wskazanej w formularzu
ofertowym dla zamówienie podstawowego od otrzymania informacji o dodatkowym zamówieniu. 
9. Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie
nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00298420/01 z dnia 2021-12-03

2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odbioru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – usługa zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych o kodzie ex 20 01
99 (Metal i tworzywa sztuczne) lub 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe)
Odpady będą dostarczane do Wykonawcy pojazdami Zamawiającego po wcześniejszym
uzgodnieniu przez obie strony harmonogramu dostaw odpadów. Szacowana liczba odpadów –
600Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przekazanych odpadów w
stosunku do wskazanych ust. 1 bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego
tytułu przy czym zmniejszenie nie powinno przekroczyć 50% od ilości szacowanej.

Odpady pochodzić będą z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głogów Małopolski i
obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o. w ramach zawartych umów i porozumień. Poprzez
zagospodarowanie rozumie się zagospodarowanie w sposób pozwalający na odzysk/recykling
odpadów wstępnie wysegregowanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
gminy Głogów Małopolski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 441 ust. 1 uPzp prawo opcji tzn. dodatkowe usługi
odbioru odpadów dla Części II. 
2. Dodatkowe usługi uzależnione będą wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. 
3. Dodatkowe usługi nie przekroczą 50% szacowanej ilości określonych w OPZ i Rozdziale IV
4. Dodatkowe usługi w ramach prawa opcji obejmować będą świadczenie usług tożsamych z
określonymi w zamówieniu. 
5. Dodatkowe usługi realizowane będą po cenach określonych w ofercie. 
6. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji dodatkowych
usług w ramach prawa opcji. 
7. Z uprawnień wynikających z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał przez cały okres
obowiązywania umowy. 
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8. Wykonawca po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 7 zobowiązuje się zrealizować
zamówienie dodatkowe w ramach prawa opcji w terminie od daty wskazanej w formularzu
ofertowym dla zamówienie podstawowego od otrzymania informacji o dodatkowym zamówieniu. 
9. Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie
nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odbioru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie dla Części I, II

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
dla Części I, II
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydane przez właściwy organ w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia (dokument niewymagany na etapie składania ofert)
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3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie dla Części I, II .

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie dla Części I, II .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wpisu do rejestru działalności regulowanej do świadczenia określonych
usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 
dla Części I – 2 500,00 zł (słownie; dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
dla Części II – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy Głogów
Młp. Nr 59 9159 0000 2001 0010 0508 0001.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w uPzp. 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
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postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: EkoGłog Sp. z o.o. z/s w Głogowie Małopolskim,
36-060 Głogów Młp., ul. Towarowa 4A, 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
– postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
– wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
– ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 5
do SWZ. 
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy określa § 11 Załącznika nr 3 do SWZ- Wzór umowy
1. Zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku
rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej: 
a) o charakterze niezależnym od stron, 
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, 
2) w razie zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i
zagospodarowania odpadów, 
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3) wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających
poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu
umowy, 
4) w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, za
zgodą Wykonawcy;
5) w przypadkach określonych przepisami prawa.
2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
5) stawki opłat, o której mowa w art. 291 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11
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