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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40950-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi wywozu odpadów
2022/S 017-040950

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres pocztowy: ul. Obornicka 100-102
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-984
Państwo: Polska
E-mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261656244
Faks:  +48 261656228
Adresy internetowe:
Główny adres: http://2wog.wp.mil.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog
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
Inny rodzaj: Jednostka Wojskowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu
Numer referencyjny: INFR/692/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu 
Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu.

25/01/2022 S17
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
http://2wog.wp.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/2wog


Dz.U./S S17
25/01/2022
40950-2022-PL

2 / 6

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu 
Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu.
2. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 oraz zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 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
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:
posiadanie aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
prowadzonego przez wójta, burmistrza lub Prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania 
odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
gminach (Dz.U. 2021. r. poz. 888) art. 9b, 9c tj. rejestr prowadzony przez Prezydenta Miasta Wrocławia (dla m. 
Wrocław), Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (dla m. Pietrzykowice)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 770 000,00 zł brutto.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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wykazanie się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem co najmniej jednej lub wielu usług w ramach jednej lub wielu 
umów, w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy kolejno następujących po sobie, polegającej na odbieraniu i 
transporcie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę brutto min. 1 
200 000,00 zł.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszystkie warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Poprzednie postępowanie zostało unieważnione z powodu wady postępowania niemożliwej do usunięcia. 
Od czynności unieważnienia wpłynęło odwołanie, które spowodowało odłożenie w czasie wszczęcia nowego 
postępowania. Usługa odbioru i wywozu odpadów jest niezbędna do utrzymania odpowiedniego stanu 
sanitarno-higienicznego obsługiwanych kompleksów wojskowych a na 2 WOG-u spoczywa obowiązek 
zapewnienia usługi.
Z uwagi na niski poziom złożoności przedmiotowego zamówienia proces przygotowania przez Wykonawcę 
oferty, w tym wycena, oszacowanie ryzyka, zapoznanie się z treścią umowy oraz opisem przedmiotu 
zamówienia, nie jest czasochłonny, wobec czego skrócenie terminu na składanie ofert nie powinno w żaden 
sposób wpłynąć na konkurencyjność w postępowaniu.

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: 10/02/2022
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.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/2wog

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
wrzesień 2023

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Postępowanie prowadzone jest przy użyciu śr. komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy 
zakupowej.
Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów znajdują się w rozdziale XI. SWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:• w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy 
Pzp,• w art. 109 ust. 1 pkt 1–10 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale VIII SWZ.
Informacje na temat oświadczeń oraz dokumentów dotyczących braku podstaw wykluczenia i spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale XIV SWZ.
3. Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i 
dokumentów znajdują się w rozdziale XII SWZ.
4. Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający, nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
Szczegóły zawarte są w rozdziale XIII SWZ.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy – szczegółowe informacje zawarte są w 
rozdziale XIV SWZ.
6. Wadium:
Zamawiający (na podstawie art. 97 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp) wymaga wniesienia wadium
w następującej wysokości: 75 000 zł;
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert - kwota wadium musi być zaksięgowana na
koncie Zamawiającego do dnia 10.02.2022 r. do godz. 09:00
Szczegółowe informacje na temat wadium zawiera rozdział XVII. SWZ.
7. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w rozdziale XII ust. 4 SWZ składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp,
tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia,
tj.- odbiór odpadów stałych komunalnych
- odbiór odpadów segregowanych
- odbiór odpadów wielkogabarytowych.
10. Oświadczenie w zakresie wskazanym w SWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu oraz 
przesłanek wykluczenia:
JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia (jednolity dokument sporządzony zgodnie z wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE) należy złożyć wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w
oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może 
ograniczyć się do wypełnienia w części IV JEDZ jedynie sekcji alfa.
11. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamóweń Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamóweń Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2022

25/01/2022 S17
https://ted.europa.eu/TED

6 / 6


