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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479138-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Dęblin: Usługi związane z odpadami
2021/S 184-479138

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Towarowa 2D
Miejscowość: Dęblin
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Ochal, Artur Mazur, tel. +48 818832550, Aneta Wojczuk, tel. +48 818830103
E-mail: przetargi@mzgk.pl 
Tel.:  +48 818830103
Faks:  +48 818801851
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mzgk.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 drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów z oczyszczalni ścieków
Numer referencyjny: ZP/2/2021

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:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadów komunalnych 
pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych położonych na terenie Miasta 
Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 
23-27 w Dęblinie oraz odpadów z oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Zamawiającego.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 14

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne wskazane przez Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych (kod odpadu: 20 03 01) pochodzących od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych i zamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin. Forma przekazania odpadów 
Wykonawcy – luzem z wykorzystaniem pojazdów bezpylnych. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
tj. od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. Oferowany 
sposób zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca przyjmował niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne bezpośrednio do 
instalacji komunalnych i/lub instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona 
badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje 
udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem 
postępowania nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odpady ulegające biodegradacji (w tym bioodpady)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadów ulegających 
biodegradacji, w tym bioodpadów (kod odpadu: 20 02 01) pochodzących od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych i zamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania 
odpadów Wykonawcy – luzem, w przypadku nierozdrobnionej masy organicznej pochodzącej z pielęgnacji 
terenów zielonych (parki, skwery, trawniki) oraz w workach, przy użyciu samochodów specjalistycznych, 
w tym również bezpylnych. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 roku do 
31.12.2022 roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi 
być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z 
opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 
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r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady ulegające biodegradacji muszą zostać 
poddane przetwarzaniu w procesie odzysku R3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony 
został w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona 
badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje 
udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem 
postępowania nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

22/09/2021 S184
https://ted.europa.eu/TED

4 / 24



Dz.U./S S184
22/09/2021
479138-2021-PL

5 / 24

Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) pochodzących z oczyszczalni ścieków zarządzanej 
przez Zamawiającego. Transport zapewnia Wykonawca, załadunek po stronie Zamawiającego. Termin 
wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. Oferowany sposób 
zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Ustabilizowane 
osady ściekowe muszą zostać poddane przetwarzaniu w procesie odzysku R3. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Skratki i zawartość piaskowników
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Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu skratek (kod odpadu 
19 08 01) i zawartości piaskowników (kod odpadu: 19 08 02) pochodzących z oczyszczalni ścieków 
zarządzanej przez Zamawiającego. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – luzem, przy użyciu 
pojazdów specjalistycznych, z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia przed rozwiewaniem, pyleniem 
lub wyciekami. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 
roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi być 
przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z 
opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 
r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
(SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania z metali i tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadów z tworzyw 
sztucznych i metali oraz opakowań z metali i tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych (kod odpadu: 
20 01 99, 15 01 02) pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych położonych 
na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego 
przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – luzem lub w workach, 
przy użyciu samochodów skrzyniowych lub bezpylnych. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od 
dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. Oferowany sposób 
zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
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Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadów z papieru 
i tektury oraz opakowań z papieru i tektury (kod odpadu: 20 01 01, 15 01 01) pochodzących od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma 
przekazania odpadów Wykonawcy – luzem lub w workach, przy użyciu samochodów skrzyniowych lub 
bezpylnych. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 
roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi być 
przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z 
opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 
r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
(SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Szkło i opakowania ze szkła
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadów ze 
szkła i opakowań ze szkła (kod odpadu: 20 01 02, 15 01 07) pochodzących od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych i zamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania 
odpadów Wykonawcy – luzem lub w workach, przy użyciu samochodów skrzyniowych lub bezpylnych. Termin 
wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. Transport odpadów należy 
do Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z 
hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do 
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku 
lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Popiół paleniskowy
Część nr: 8

22/09/2021 S184
https://ted.europa.eu/TED

10 / 24



Dz.U./S S184
22/09/2021
479138-2021-PL

11 / 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu popiołu paleniskowego 
(kod odpadu: ex 20 01 99, 20 03 99) pochodzącego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. 
Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – w workach lub luzem, przy użyciu 
pojazdów skrzyniowych lub bezpylnych. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 
roku do 31.12.2022 roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania 
musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności 
z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 
2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
(SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu zmieszanych odpadów 
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 (kod odpadu: 17 01 07) pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – w 
workach lub luzem. Transport odpadów po stronie Wykonawcy, załadunek po stronie Zamawiającego. Termin 
wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. Oferowany sposób 
zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
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Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu farb, tuszy, farb 
drukarskich, klei, lepiszczy i żywic innych niż wymienione w 20 01 27 (kod odpadu: 20 01 28) pochodzących od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania 
odpadów Wykonawcy – w paletopojemnikach lub luzem, przy użyciu samochodów skrzyniowych. Termin 
wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. Transport odpadów należy 
do Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z 
hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do 
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku 
lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu innych odpadów 
nieulegających biodegradacji (kod odpadu: 20 02 03) pochodzących od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – luzem, przy 
użyciu samochodów skrzyniowych. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 roku do 
31.12.2022 roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi 
być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności 
z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 
2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
(SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zużyte opony
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
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90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu zużytych opon (kod 
odpadu: 16 01 03) pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta 
Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 
23-27 w Dęblinie. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – luzem, przy użyciu samochodów skrzyniowych. 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. Transport odpadów 
należy do Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny 
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do 
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku 
lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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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Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odpady wielkogabarytowe
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadów 
wielkogabarytowych (kod odpadu: 20 03 07) pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – luzem, 
przy użyciu samochodów skrzyniowych lub bezpylnych. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od 
dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. Oferowany sposób 
zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
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decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych - igły, strzykawki
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem świadczenia usługi są instalacje komunalne i zakłady odbierające odpady wskazane przez 
Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadów 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych - igły, strzykawki (kod odpadu: 20 01 99) pochodzących od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania 
odpadów Wykonawcy – w workach, przy użyciu samochodów skrzyniowych. Termin wykonania zamówienia: 
12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. 
Oferowany sposób zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie określonym w załączniku nr 1 
do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego 
zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług 
do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji 
między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni 
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana 
będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu 
(zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wadium. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Pzp, najpierw dokona badania 
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przed wszczęciem postępowania 
nie prowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

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. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
Część nr 1 – 14:
a) aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie 
objętym zamówieniem,
b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia 
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 779 ze zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia ww. warunku należy złożyć:
a) aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie 
objętym zamówieniem,
b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia 
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
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poz. 779 ze zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ciąg dalszy z sekcji VI.3) ogłoszenia:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została opisana w rozdziale 26 SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Część nr 1:
dysponuje instalacją komunalną / do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwienia 
wpisaną na listę prowadzoną przez Marszałka Województwa na podstawie przepisów art. 38b ust. 1 ustawy o 
odpadach lub na listę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35b ust. 4 ustawy o odpadach.
Część nr 2 – 14:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia ww. warunku należy złożyć:
Część nr 1:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania 
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w 
załączniku nr 9 do SWZ – Wzór umowy.
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, o których mowa 
w art. 95 ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia zostały określone w SWZ oraz w załączniku nr 9 do SWZ – Wzór umowy.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, przed 
podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość 1 
% ceny całkowitej podanej w ofercie (obejmującej prawo opcji).

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: 25/10/2021
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:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie 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:
Wrzesień 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. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej.
2. Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty
b) JEDZ
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
d) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i podmiotu 
udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt c),
e) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
f) oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku składania 
oferty wspólnej (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) jeżeli dotyczy,
g) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach 
innych podmiotów (art. 118 ustawy Pzp) jeżeli dotyczy.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących 
dokumentów oraz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) brak podstaw wykluczenia:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp – załącznik nr 8 do SWZ,
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie 
objętym zamówieniem,
b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia 
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub pozwolenie zintegrowane 
uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu 
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do 
SWZ – dotyczy tylko Części nr 1.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. a – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
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zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy lub innemu uczestnikowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp,
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 
zamówień publicznych.
10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

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:
17/09/2021
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