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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50842-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Ozimek: Usługi związane z odpadami
2023/S 018-050842

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Ozimek
Krajowy numer identyfikacyjny: 9910325175
Adres pocztowy: ul. Ks. J. Dzierżona 4b
Miejscowość: Ozimek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Kekin
E-mail: przetargi@ugim.ozimek.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.ozimek.pl/4-bip.html

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/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://ezamowienia.gov.pl/pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek”

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

25/01/2023 S18
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

mailto:przetargi@ugim.ozimek.pl
https://bip.ozimek.pl/4-bip.html
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/


Dz.U./S S18
25/01/2023
50842-2023-PL

2 / 5

oraz domków letniskowych i nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Ozimek, 
obejmującej miasto Ozimek i 13 sołectw oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów 
zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych i 
nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Ozimek, obejmującej miasto Ozimek i 13 
sołectw oraz ich transport i zagospodarowanie,

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 394 710.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
18930000 Worki i torby

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren Gminy Ozimek

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
oraz domków letniskowych i nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Ozimek, 
obejmującej miasto Ozimek i 13 sołectw oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów 
zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych i 
nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
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roku, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Ozimek, obejmującej miasto Ozimek i 13 
sołectw oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) zorganizowanie w II i IV kwartale każdego roku akcyjnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
3) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.
3. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych winna być realizowana przez Wykonawcę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
1) ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami wykonawczymi,
2) ustawą o odpadach oraz aktami wykonawczymi,
3) ustawą Prawo ochrony środowiska oraz aktami wykonawczymi,
4) ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz aktami wykonawczymi,
5) ustawą o bateriach i akumulatorach oraz aktami wykonawczymi,
6) ustawą o ochronie danych osobowych,
7) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy,
8) uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/307/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie 
wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 
2023-2026” oraz jej zmianami,
9) obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
terenie Gminy Ozimek, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi o sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów.
10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy wraz z załącznikami stanowią załączniki do SWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę 
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.
5. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, 
urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SWZ lub równoważny z materiałem, urządzeniem lub 
wyrobem wskazanym w SWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu przez Wykonawcę 
informacji o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami, o ile 
takie są wymagane w SWZ.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Edukacja ekologiczna / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 109 464.25 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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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:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Ozimek prowadzonego przez Burmistrza Ozimka zgodnie z przepisami art. 9b 
i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1439) – w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
2) zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) – zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu 
do rejestru BDO.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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: 03/03/2023
Czas lokalny: 12:00

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: 02/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 12:00
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Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

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:
rok 2025

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo opisane zostały w SWZ

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
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023
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