
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_n005l17p
NO_DOC_EXT: 2022-132941
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: r.barczak@trzebownisko.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Trzebownisko ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY 
TRZEBOWNISKO W OKRESIE OD 01.01.2022r. – 31.12.2022 ROKU.
Krajowy numer identyfikacyjny: BR.271.4.1.2022
Adres pocztowy: Gmina Trzebownisko 976
Miejscowość: Trzebownisko
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-001
Państwo: Polska
E-mail: r.barczak@trzebownisko.pl 
Tel.:  +48 177713708
Faks:  +48 177713719
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.trzebownisko.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko,
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:
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TRZEBOWNISKO W OKRESIE OD 01.01.2023r. – 
31.12.2023 ROKU.

II.1.2) Główny kod CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:r.barczak@trzebownisko.pl
https://www.bip.trzebownisko.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko
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ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TRZEBOWNISKO
W OKRESIE OD 01.01.2023 - 31.12.2023.

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
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje:
1) Odbieranie odpadów komunalnych, określonych poniżej, wytworzonych na terenie Gminy Trzebownisko, a 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Rodzaje odpadów:
-Zmieszane odpady komunalne
-Szkło
-Papier
-Metale
-Tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe
- Odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bio odpadów
- Przeterminowane leki
- Zużyte baterie
2) Realizacja usługi polegającej na udostępnieniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
zwanego dalej w treści umowy PSZOK dla mieszkańców Gminy Trzebownisko wraz
z zagospodarowaniem zebranych odpadów komunalnych.
3) Odbieranie wskazanych odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach tzw. mobilnej zbiórki odpadów i 
PSZOK:
- Odpady budowlane i rozbiórkowe
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe
- Zużyte opony
- Zużyte akumulatory
- Tekstylia
- chemikalia
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
4) Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.
5) Osiąganie określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiąganie określonych poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
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budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania.
6) Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. m.in. przedkładanie 
Zamawiającemu sprawozdań rocznych zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z art. 9n ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7) Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebownisko
8) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów. Szczegółowy zakres zamówienia 
został opisany w niniejszym Rozdziale.
Ilość wytworzonych na terenie Gminy odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Na podstawie zebranych 
danych z 2020 - 2022 r. przyjmuje się, że ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru, transportu i 
zagospodarowania wynosi ok. 5 760,00 Mg rocznie tj. ok. 0,480 Mg/miesięcznie.
pochodzących z ok. 6 422 gospodarstw rocznie. Poniższa tabela przedstawia także przewidywaną ilość 
odpadów oraz zwiększenie ilości odpadów w trakcie całego okresu objętego przedmiotowym zamówieniem w 
2023 roku.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
-wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie;
- aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub równoważne, w tym wydane na podstawie 
wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiotu zamówienia.
- wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 
000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Dokument potwierdzający ubezpieczenie należy złożyć przed 
rozpoczęciem wykonywania usług.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy:
1) wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zamówienie lub zamówienia polegające na odbieraniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 
od właścicieli nieruchomości, w ramach którego lub których odebrali odpady o łącznej ilości co najmniej 3 000 
Mg w ciągu maksymalnie
12 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
2) wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zamówienie lub zamówienia polegające na odbieraniu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w 
ramach którego lub których odebrali odpady
o łącznej ilości co najmniej 500 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych,

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: 11/10/2022
Czas lokalny: 09:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2022
Czas lokalny: 09:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2022


