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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618269-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi związane z odpadami
2021/S 235-618269

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowohucka 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Koper
E-mail: m.koper@spcg.pl 
Tel.:  +48 124272424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://mpo-krakow.logintrade.net

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:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sekt.I-V na terenie gm. miejskiej 
Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospod. wybranych odpadów
Numer referencyjny: TZ/EG/29/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot Zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz
- transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, 
przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, 
stołówkach itp. oraz bioodpadów wytwarzanych przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach domowych,
- zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,
a także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp (do 100 % wartości 
zamówienia podstawowego). Zakres usług oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone, zostały zawarte w 
SWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sekt.I- V na terenie gm. miejskiej 
Kraków i ich transport do instalacji przetw. odpadów oraz zagospod. wybr. odpadów - Sektor I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor I wyznaczony obszarem Dzielnic I, II, III, XIV

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot Zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych w Sektorze I na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz
- transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, 
przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, 
stołówkach itp. oraz bioodpadów wytwarzanych przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach domowych,
- zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,
a także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych.

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: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Termin realizacji zamówienia: w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie 
wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 roku i nie później niż do dnia 31 marca 2025 roku.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sekt.I- V na terenie gm. miejskiej 
Kraków i ich transport do instalacji przetw. odpadów oraz zagospod. wybr. odpadów- Sektor II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor II wyznaczony obszarem Dzielnic IV, V, VI, VII

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot Zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych w Sektorze II na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz
- transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, 
przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, 
stołówkach itp. oraz bioodpadów wytwarzanych przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach domowych,
- zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,
a także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych.

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: 36
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie 
wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 roku i nie później niż do dnia 31 marca 2025 roku.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sekt.I- V na terenie gm. miejskiej 
Kraków i ich transport do instalacji przetw. odpadów oraz zagospod. wybr. odpadów-Sektor III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor III wyznaczony obszarem Dzielnic VIII, IX, X,

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot Zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych w Sektorze III na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz
- transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, 
przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, 
stołówkach itp. oraz bioodpadów wytwarzanych przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach domowych,
- zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,
a także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych.

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: 36
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
Termin realizacji zamówienia: w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie 
wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 roku i nie później niż do dnia 31 marca 2025 roku.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sekt.I- V na terenie gm. miejskiej 
Kraków i ich transport do instalacji przetw. odpadów oraz zagospod. wybr. odpadów-Sektor IV
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Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor IV wyznaczony obszarem Dzielnic XI, XII, XIII

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot Zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych w Sektorze IV na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz
- transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, 
przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, 
stołówkach itp. oraz bioodpadów wytwarzanych przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach domowych,
- zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,
a także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych.

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: 36
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
Termin realizacji zamówienia: w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie 
wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 roku i nie później niż do dnia 31 marca 2025 roku.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sekt.I- V na terenie gm. miejskiej 
Kraków i ich transport do instalacji przetw. odpadów oraz zagospod. wybr. odpadów- Sektor V
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor V wyznaczony obszarem Dzielnic XV, XVI, XVII, XVIII
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot Zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych w Sektorze V na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz
- transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, 
przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, 
stołówkach itp. oraz bioodpadów wytwarzanych przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach domowych,
- zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,
a także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych.

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 dniach: 36
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
Termin realizacji zamówienia: w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie 
wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 roku i nie później niż do dnia 31 marca 2025 roku.

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:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego-każdego z Zadań (Sektorów)-mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.:
a) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gm. Miejskiej Kraków, dokonanego na podstawie art. 9b Ust. o utrz. czyst. i porz. w 
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gm. w zakresie kodów odpadów: 200301,200108,200101,200102,200139,200140,200199,150101,150102, 
50104,150105,150106
b) jako podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na podstawie art. 50ust.1pkt.7)lit.b) Ust. o odpadach są wpisani do 
rejestru, o którym mowa w art. 49ust.1 Ust. o odpadach
c) jako transportujący odpady o kodach: 
200301,200108,200101,200102,200139,200140,200199,150101,150102,150104,150105,150106, na podstawie 
art. 50ust 1pkt.5) lit.b) Ust. o odpadach są wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 49ust.1 Ust. o odpadach.
***
cd.4.III.1.3)
(ii). 4 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie 
przekraczającym 3.950mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 3 szt. pojazdów na podwoziu 
dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4200mm do bezpylnej 
zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi 
pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4600 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności 
zabudów nie mniejszej niż 14,0m3, do max. 18,0m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów 
komunalnych z pojemników o pojemności 120dm3,180dm3,240dm3,660dm3,770dm3,1100dm3, przy czym co 
najmniej 2 szt. pojazdów muszą posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO6
(iii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6m3, 
do max.8 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 
120dm3,180dm3,240dm3,660dm3,770dm3,1.100dm3, przy czym szerokość tego pojazdu nie może 
przekraczać 2.200mm
(iv). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 6500kg 
przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16, przy czym co najmniej jeden z 
pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania EURO5
(v). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi 
pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.400mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki), o pojemności 
zabudów nie mniejszej niż 12,4m3, do max. 23,0m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe 
urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60dm3,120dm3,180dm3 i 240dm3 z zamkniętym obiegiem 
wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna być mniejsza niż 1000 litrów, a ciśnienie wody nie 
powinno być mniejsze niż 100 barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do 
ręcznego mycia
(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18m3, posiadający silnik spełniający 
wymagania min. EURO4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 12.000kg
(vii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) dwukomorowy przeznaczony do odbioru frakcji 
odpadów komunalnych selektywnie zbieranych o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej 
niż 9m3, do max. 18m3, z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową 
przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach o pojemności 120dm3, 180dm3, 
240dm3, 660dm3, 770dm3, 1100dm3.
Wszystkie pojazdy określone w pkt. 4 w pkt. (i),(ii),(iii),(iv),(v),(vi) oraz (vii) powyżej muszą być wyposażone 
w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.18 lit. g OPZ. Dodatkowo wszystkie pojazdy do bezpylnej zbiórki 
odpadów muszą być wyposażone w system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół 
pojazdu i prawidłowości odbioru odpadów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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cd.2.III.1.3)
2. Dla Zadania nr 2 (Sektor nr II):
(i). 7 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 
18,1 m3, do max. 23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o 
pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym co najmniej 2 szt. pojazdów 
o szerokości nie przekraczającej 2300 mm oraz 1 szt. pojazdu z możliwością opróżniania kontenerów z 
odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. w kontenerach typu KP-7), pojazdy muszą posiadać rozstaw 
osi pierwszej i ostatniej nie przekraczający 5.300 mm, przy czym co najmniej 4 szt. pojazdów muszą posiadać 
silniki spełniające wymagania EURO 6;
(ii). 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie 
przekraczającym 4.000 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu 
dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.300 mm do 
bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 10,1 m3, do max. 18,0 m3, z 
zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 
dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym co najmniej 3 szt. pojazdów muszą posiadać silniki 
spełniające wymagania min. EURO 6;
(iii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6 
m3, do max. 15,3m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o 
pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym musi posiadać silnik 
spełniający wymagania min. EURO 4, dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 8.550 kg, i szerokość nie 
przekraczającą 2.200 mm;
(iv). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie 
osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.400 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), o 
pojemności zabudowy nie mniejszej niż 12,4 m3, do max. 23,0 m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w 
wysokociśnieniowe urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 z 
zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna być mniejsza niż 1.000 litrów, 
a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice 
myjące i pistolet do ręcznego mycia;
(v). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 6.500 kg 
przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16, posiadających silnik 
spełniający wymagania EURO 6;
(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18 m3, posiadający silnik spełniający 
wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 3.500 kg;
(vii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) dwukomorowy przeznaczony do odbioru frakcji 
odpadów komunalnych selektywnie zbieranych o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej 
niż 9 m3, do max. 18 m3, z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową 
przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 
240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3.
Wszystkie pojazdy określone w pkt. 2 w pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) i (vii) powyżej muszą być wyposażone 
w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.18 lit. g OPZ. Dodatkowo wszystkie pojazdy do bezpylnej zbiórki 
odpadów muszą być wyposażone w system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół 
pojazdu i prawidłowości odbioru odpadów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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cd.3.III.1.3)
3. Dla Zadania nr 3 (Sektor nr III):
(i). 5 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 
18,1m3, do max.23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o 
pojemności 120dm3, 180dm3, 240dm3, 660dm3, 770dm3, 1.100dm3, przy czym co najmniej 1 pojazd z 
możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5m3 do 7m3 (np. w kontenerach typu 
KP-7). Rozstaw osi pierwszej i ostatniej nie powinien przekraczać 5.300 mm. Co najmniej 4 szt. pojazdów winny 
być wyposażone w silnik spełniający wymagania EURO6;
(ii). 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie 
przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 6 szt. pojazdów na podwoziu 
dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.300 mm do bezpylnej 
zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 12,7m3, do max. 18,0m3, z zabudowami 
przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120dm3, 180dm3, 240dm3, 
660dm3, 770dm3, 1.100dm3, przy czym co najmniej 2 szt. z pojazdów muszą posiadać silniki spełniające 
wymagania min. EURO6;
(iii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6m3, do 
max. 8m3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120dm3, 
180dm3, 240dm3, 660dm3, 770 dm3, 1.100dm3, o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 8.550 kg, i 
szerokości nie przekraczającej 2 200 mm;
(iv). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 6.500 kg 
przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16, posiadających silnik 
spełniający wymagania EURO5;
(v). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie 
osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.400 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), o 
pojemności zabudowy nie mniejszej niż 12,4m3, do max. 23,0m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w 
wysokociśnieniowe urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60dm3, 120dm3, 180dm3 i 240dm3 z 
zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna być mniejsza niż 1000 litrów, 
a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice 
myjące i pistolet do ręcznego mycia;
(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18m3, posiadający silnik spełniający 
wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 12.000 kg;
(vii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) dwukomorowy przeznaczony do odbioru frakcji 
odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej 
niż 9 m3, do max. 18 m3 z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową 
przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 
240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3.
Wszystkie pojazdy określone w pkt. 3 w pkt. (i),(ii),(iii),(iv),(v),(vi) oraz (vii) powyżej muszą być wyposażone 
w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.18 lit. g OPZ. Dodatkowo wszystkie pojazdy do bezpylnej zbiórki 
odpadów muszą być wyposażone w system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół 
pojazdu i prawidłowości odbioru odpadów.
4. Dla Zadania nr 4 (Sektor nr IV):
(i). 9 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 
18,1m3, do max. 23m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o 
pojemności 120dm3, 180dm3, 240dm3, 660 dm3, 770dm3, 1.100dm3, w tym jeden pojazd z możliwością 
opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5m3 do 7m3 (np. w kontenerach typu KP-7), o 
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rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.300 mm, przy czym co najmniej 6 szt. pojazdów winno 
posiadać silniki spełniające wymagania EURO 6.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
cd.1.III.1.3)
(ii). 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie 
przekraczającym 3.540 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 4 szt. pojazdów na podwoziu 
dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej 
zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi 
pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.200 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 4 szt. pojazdów 
na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.800 
mm i szerokości nie przekraczającej 2300 mm, do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności 
zabudów nie mniejszej niż 12,0 m3, do max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów 
komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy 
czym co najmniej 6 szt. z pojazdów musi posiadać silniki spełniające wymagania EURO 6;
(iii). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 5 m3, 
do max. 8 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 
dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym co najmniej 1 pojazd o masie całkowitej nie 
większej niż 7.500 kg; przy czym najmniej 1 z pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania EURO 6 i 
jeden min. EURO 5;
Co najmniej w przypadku 4 szt. z pojazdów określonych w pkt. 1 pkt i) lub ii) szerokość pojazdu nie może 
przekraczać 2.300 mm i co najmniej 1 z pojazdów określonych w pkt 1 pkt iii) szerokość pojazdu nie może 
przekraczać 2 000 mm.
(iv). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym (śmieciarka), 
o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 12,4 m3, do max. 18,0 m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w 
wysokociśnieniowe urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 z 
zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna być mniejsza niż 1.000 litrów, 
a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice 
myjące i pistolet do ręcznego mycia;
(v). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 6.500 kg, 
przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16 posiadających silnik spełniający 
wymagania min. EURO 6;
(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 14 m3, posiadający silnik spełniający 
wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 3.500 kg;
(vii) 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), dwukomorowy przeznaczony do odbioru frakcji 
odpadów komunalnych selektywnie zbieranych o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej 
niż 9 m3, do max. 18 m3, z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową 
przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 
240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3.
Wszystkie pojazdy określone w pkt. 1 pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) oraz (vii) powyżej muszą być wyposażone 
w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.18 lit. g OPZ. Dodatkowo wszystkie pojazdy do bezpylnej zbiórki 
odpadów muszą być wyposażone w system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół 
pojazdu i prawidłowości odbioru odpadów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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I. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
zdolność techniczną lub zawodową, obejmującą wystarczające doświadczenie, tj.:
1. Dla Zadania nr 1 (Sektor nr I):
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej jednego roku, usługi 
polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie 
miasta o ilości mieszkańców powyżej 150 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 000 Mg w ciągu każdego 
miesiąca.
2. Dla Zadania nr 2 (Sektor nr II):
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej jednego roku, usługi 
polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie 
miasta o ilości mieszkańców powyżej 150 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 000 Mg w ciągu każdego 
miesiąca.
3. Dla Zadania nr 3 (Sektor nr III):
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej jednego roku, usługi 
polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie 
miasta o ilości mieszkańców powyżej 95 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 2 000 Mg w ciągu każdego 
miesiąca.
4. Dla Zadania nr 4 (Sektor nr IV):
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej jednego roku, usługi 
polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie 
miasta o ilości mieszkańców powyżej 150 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 000 Mg w ciągu każdego 
miesiąca.
5. Dla Zadania nr 5 (Sektor nr V):
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej jednego roku, usługi 
polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie 
miasta o ilości mieszkańców powyżej 180 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 500 Mg w ciągu każdego 
miesiąca.
6. Dla wielu Zadań z zakresu 1 – 5 (Sektory nr I – nr V):
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedno Zadanie spełnieniem postawionego warunku 
będzie wykazanie się doświadczeniem w realizacji usług dla największego (mierzonego liczbą mieszkańców) z 
Zadań, na które składa ofertę.
***
II. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
zdolność techniczną lub zawodową, obejmującą odpowiedni potencjał techniczny, tj. dysponują co najmniej 
pojazdami wskazanymi poniżej, przy czym Zamawiający zastrzega, iż wskazana poniżej ilość pojazdów może 
nie być wystarczająca do wykonania Przedmiotu Zamówienia w każdym z Sektorów.
1. Dla Zadania nr 1 (Sektor nr I):
(i). 3 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 
18,1m3, do max. 23 m3 z zabudową przystosowaną do odbierania odpadów komunalnych z pojemników 
o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym co najmniej 1 pojazd z 
możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. w kontenerach typu 
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KP-7), przy czym co najmniej 2 szt. pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania EURO 6 i co 
najmniej 2 szt. pojazdów muszą posiadać rozstaw osi pierwszej i ostatniej nie przekraczający 5.300 mm;

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
cd.5.III.1.3)
5. Dla Zadania nr 5 (Sektor nr V):
(i). 4 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1 
m3, do max. 23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 
120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym jeden pojazd z możliwością opróżniania 
kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. w kontenerach typu KP7), o rozstawie osi 
pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.300 mm;
(ii). 5 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie 
przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu 
dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.200 mm do bezpylnej 
zbiórki odpadów (śmieciarek), 5 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi 
pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.800 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności 
zabudów nie mniejszej niż 11,0 m3, do max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów 
komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy 
czym co najmniej 4 szt. pojazdów muszą posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 4;

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
***
cd.6.III.1.3)
(iii). 4 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6 m3, 
do max. 8 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 
dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, szerokość tych pojazdów nie może przekraczać 2.300 
mm;
Co najmniej 3 z pojazdów określonych w 5 w pkt. (i), (ii) lub (iii) (inne niż pojazdy spełniające wymagania min. 
EURO 4) muszą posiadać silnik spełniający wymagania EURO 6.
(iv). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 6.500 kg 
przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16, przy czym co najmniej jeden z 
pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 5;

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: 05/01/2022
Czas lokalny: 09:30
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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: 04/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/01/2022
Czas lokalny: 10:00

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
cd 7. III.1.3)
(v). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie 
osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.400 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), o 
pojemności zabudowy nie mniejszej niż 12,4 m3, do max. 23,0 m3 ze szczelną komorą, wyposażonych w 
wysokociśnieniowe urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 z 
zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna być mniejsza niż 1.000 litrów, 
a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice 
myjące i pistolet do ręcznego mycia;
(vi) 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18 m3, posiadający silnik spełniający 
wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 12.000 kg.
Wszystkie pojazdy określone w pkt. 5 w pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v) oraz (vi) powyżej muszą być wyposażone 
w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.18 lit. g OPZ. Dodatkowo wszystkie pojazdy do bezpylnej zbiórki 
odpadów muszą być wyposażone w system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół 
pojazdu i prawidłowości odbioru odpadów.
Wymagania dotyczące zasilania pojazdów:
W każdym z Sektorów co najmniej 10% pojazdów, których mowa w Zadaniach (Sektorach) 1-5, musi być 
pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym.
***
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych 
w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp.
Zamawiający wyklucza również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 
ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 Pzp.
Wykonawcy zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu JEDZ.
Zamawiający, na zasadzie art. 139 Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
***
Wraz z ofertą:
a) W celu wykazania, że usługi przetwarzania odpadów, o których mowa w pkt. 4.4.4 SWZ, będą wykonywane 
w Instalacji Komunalnej (w rozumieniu pkt. 4.4.7.a) SWZ), Wykonawca przedstawia decyzję właściwego organu 
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obejmującą zezwolenie na przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 
20 03 01 w Instalacji Komunalnej wskazanej przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 4.6.10 OPZ, w okresie, który 
obejmuje okres co najmniej od 1 maja do 30 września 2022 roku.
b) W celu wykazania, że usługi przetwarzania odpadów, o których mowa w pkt. 4.4.5 SWZ, będą wykonywane 
w instalacji do przetwarzania odpadów wskazanej przez Wykonawcę, Wykonawca przedstawia decyzję 
właściwego organu obejmującą zezwolenie na przetwarzanie Bioodpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 w 
instalacji do przetwarzania odpadów wskazanej przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 4.6.10 OPZ, w okresie, który 
obejmuje okres co najmniej od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
c) 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 w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
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 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej, zaś wobec innych czynności niż określone w art. 515 ust. 1 i ust. 2 Pzp 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.
6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
7) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2021
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