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Polska-Włodawa: Usługi gospodarki odpadami

2023/S 033-095580

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 060012278
Adres pocztowy: Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W zakresie procedury przetargowej: Monika Zarczuk, w zakresie przedmiotu zamówienia: Kamil Guziak,
Józef Steć.
E-mail: sekretariat@zzowlodawa.pl
Tel.: +49 825725856
Adresy internetowe: 
Główny adres: http://mzcwlodawa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.mzcwlodawa.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac555e9e-a0a4-11ed-9236-36fed59ea7dd
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/
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
Środowisko

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2023-2026) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie
gmin należących do MZC z/s we Włodawie.
Numer referencyjny: MZC.271.1.5.2023.GO

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2023-2026) pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie” Wykonanie usługi obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości niezamieszkałych – obejmujący: 1) Sektor I - gminy: Podedwórze i
Sosnówka, 2) Sektor II - gminy: Hanna i Sławatycze, 3) Sektor III - miasto Włodawa, 4) Sektor IV gminy: Hańsk i Stary Brus -
zgodnie z Uchwałą nr VII.18.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 5 lutego
2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1147). Teren objęty działaniem
Zamawiającego został podzielony na cztery sektory uchwałą nr XV/39/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z
siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału obszaru Związku na sektory (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2013 r.
poz. 1219). Odebrane przez Wykonawcę odpady komunalne zostaną przekazane do instalacji własnej Zamawiającego -
Instalacji komunalnej tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. Komunalna 22 lub do
instalacji komunalnej wskazanej zastępczo przez Zamawiającego w sytuacji awarii instalacji, o której mowa wyżej. Każdy z
wymieniony sektor stanowi odrębną część zadania, Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp, osobno na każdą z części –
liczba części: 4. Zadania stanowią poszczególne części, Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części: 1) Część I -
Odbiór i transport odpadów komunalnych z sektora I obejmujący gminy: Podedwórze i Sosnówkę; 2) Część II - Odbiór i
transport odpadów komunalnych z sektora II obejmujący gminy: Hannę i Sławatycze, 3) Część III - Odbiór i transport odpadów
komunalnych z sektora III obejmujący miasto Włodawę, 4) Część IV - Odbiór i transport odpadów komunalnych z sektora IV
obejmujący gminy: Hańsk i Stary Brus. Z przedmiotu zamówienia wyłączono odbieranie odpadów powstających na terenie dróg
publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony został w Części III SWZ. Opis przedmiotu
zamówienia wg CPV: 90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami 90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów 90 51 20 00-9 Usługi
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transportu odpadów.
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: 4

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z sektora I obejmujący gminy: Podedwórze i Sosnówkę.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Podedwórze i Sosnówka

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin:
Podedwórze i Sosnówka (sektor I) oraz transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania wskazanego przez
Zamawiającego. Z przedmiotu zamówienia wyłączono odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie dróg
publicznych. Przedmiot zamówienia, realizowany będzie w sposób: 1. zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2022 r. poz. 2519) i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022. 2. zgodny z uchwałą Nr VII.18.20 Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1147), 3. zgodny z uchwałą Nr VII.17.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1146). 4. zgodny z innymi przepisami prawa (w tym ustawami,
rozporządzeniami, aktami prawa miejscowego) obowiązującymi w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności dot. sposobu
wykonania usługi objętej umową. 5. Gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie u
źródła w podziale na: a) Szkło o kodach: 200102 i 150107 b) Papier o kodach: 200101 i 150101 c) Metal i tworzywa sztuczne o
kodach: 200139, 150102, 150104, 200140 i 150105 d) Bioodpady o kodach: 200201 i 200108, e) Odpady zmieszane
(resztkowe) o kodzie 200301, f) Odpady wielkogabarytowe i opony o kodach: 200307 i 160103, g) Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny o kodach: 200135 i 200136, h) Żużle i popioły o kodach: Ex 203099 i 200199 w terminach określonych w
uchwale, o której mowa w ust. 2. Dopuszcza się transport pojazdami wielokomorowymi dla różnych frakcji odpadów,
zapewniając ich niezmieszanie podczas wyładunku. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów
komunalnych różnych rodzajów ze sobą. W tym zakresie Wykonawca ma obowiązek poddać do kontroli pojazdy transportujące
odpady każdorazowo na żądanie upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Do takiej kontroli i weryfikacji upoważniony jest
również Zakład Zagospodarowania Odpadów, do którego odpady zostaną dostarczone w celu unieszkodliwienia. 6.Transport
odpadów zielonych, popiołów, odpadów ze szkła i papieru nie może odbywać się w workach służących do jego zbierania (z
tworzywa sztucznego). Wykonawca będzie zobowiązany do opróżnienia worków w trakcie odbioru odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt ekonomiczny: Cena brutto, zwane dalej kryterium „cena” / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt środowiskowy: podwyższony standard świadczenia usług przy wykorzystaniu pojazdów o
obniżonej emisji spalin i hałasu; zwane dalej kryterium „emisja spalin i hałasów” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt funkcjonalny; wyposażenie wszystkich pojazdów w wideorejestratory zwane dalej kryterium
„wideorejestratory” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt społeczny: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin
członkowskich MZC, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji zamówienia; zwane dalej kryterium „zatrudnienie” /
Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/07/2023
Koniec: 30/06/2026
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
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium - dla Części I – Odbiór i transport odpadów komunalnych z sektora
I obejmującego gminy: Podedwórze i Sosnówka, w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe informacje na temat wadium, Zamawiający określił w dziale XII części I SWZ. 2. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający opisał szczegółowo w dziale VIII części I SWZ. 3.Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, przy realizacji



czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r–
Kodeks pracy, wymaga od Wykonawcy zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę na stanowiskach: operatorzy/kierowcy
pojazdów odbierających odpady. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu wskazanych
czynności dotyczy również podwykonawcy. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia
przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Wzór umowy (Część II SWZ).

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z sektora II obejmujący gminy: Hanna i Sławatycze.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Hanna i Sławatycze

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin:
Hanna i Sławatycze (sektor II) oraz transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania wskazanego przez Zamawiającego. Z
przedmiotu zamówienia wyłączono odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie dróg publicznych. Przedmiot
zamówienia, realizowany będzie w sposób: 1. zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U z 2022 r. poz. 2519) i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa
Lubelskiego Nr XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Lubelskiego 2022. 2. zgodny z uchwałą Nr VII.18.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz.
1147), 3. zgodny z uchwałą Nr VII.17.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 5
lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
(Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1146). 4. zgodny z innymi przepisami prawa (w tym ustawami, rozporządzeniami, aktami
prawa miejscowego) obowiązującymi w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności dot. sposobu wykonania usługi objętej
umową. 5. Gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie u źródła w podziale na: a)
Szkło o kodach: 200102 i 150107 b) Papier o kodach: 200101 i 150101 c) Metal i tworzywa sztuczne o kodach: 200139,
150102, 150104, 200140 i 150105 d) Bioodpady o kodach: 200201 i 200108, e) Odpady zmieszane (resztkowe) o kodzie
200301, f) Odpady wielkogabarytowe i opony o kodach: 200307 i 160103, g) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach:
200135 i 200136, h) Żużle i popioły o kodach: Ex 203099 i 200199 w terminach określonych w uchwale, o której mowa w ust. 2.
Dopuszcza się transport pojazdami wielokomorowymi dla różnych frakcji odpadów, zapewniając ich niezmieszanie podczas
wyładunku. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. W
tym zakresie Wykonawca ma obowiązek poddać do kontroli pojazdy transportujące odpady każdorazowo na żądanie
upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Do takiej kontroli i weryfikacji upoważniony jest również Zakład
Zagospodarowania Odpadów, do którego odpady zostaną dostarczone w celu unieszkodliwienia. 6.Transport odpadów
zielonych, popiołów, odpadów ze szkła i papieru nie może odbywać się w workach służących do jego zbierania (z tworzywa
sztucznego). Wykonawca będzie zobowiązany do opróżnienia worków w trakcie odbioru odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt ekonomiczny: Cena brutto, zwane dalej kryterium „cena” / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt środowiskowy: podwyższony standard świadczenia usług przy wykorzystaniu pojazdów o
obniżonej emisji spalin i hałasu; zwane dalej kryterium „emisja spalin i hałasów” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt funkcjonalny; wyposażenie wszystkich pojazdów w wideorejestratory zwane dalej kryterium
„wideorejestratory” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt społeczny: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin
członkowskich MZC, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji zamówienia; zwane dalej kryterium „zatrudnienie” /
Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/07/2023
Koniec: 30/06/2026
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
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium - dla Części II – Odbiór i transport odpadów komunalnych z
sektora II obejmującego gminy: Hanna i Sławatycze, w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe informacje na temat wadium, Zamawiający określił w dziale XII części I SWZ. 2. Warunki udziału w postępowaniu



Zamawiający opisał szczegółowo w dziale VIII części I SWZ. 3.Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, przy realizacji
czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r–
Kodeks pracy, wymaga od Wykonawcy zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę na stanowiskach: operatorzy/kierowcy
pojazdów odbierających odpady. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu wskazanych
czynności dotyczy również podwykonawcy. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia
przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Wzór umowy (Część II SWZ).

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z sektora III obejmujący miasto Włodawa.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Włodawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta
Włodawa (sektor III) oraz transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania wskazanego przez Zamawiającego. Z
przedmiotu zamówienia wyłączono odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie dróg publicznych. Przedmiot
zamówienia, realizowany będzie w sposób: 1. zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U z 2022 r. poz. 2519) i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa
Lubelskiego Nr XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Lubelskiego 2022. 2. zgodny z uchwałą Nr VII.18.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz.
1147), 3. zgodny z uchwałą Nr VII.17.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 5
lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
(Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1146). 4. zgodny z innymi przepisami prawa (w tym ustawami, rozporządzeniami, aktami
prawa miejscowego) obowiązującymi w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności dot. sposobu wykonania usługi objętej
umową. 5. Gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie u źródła w podziale na: a)
Szkło o kodach: 200102 i 150107 b) Papier o kodach: 200101 i 150101 c) Metal i tworzywa sztuczne o kodach: 200139,
150102, 150104, 200140 i 150105 d) Bioodpady o kodach: 200201 i 200108, e) Odpady zmieszane (resztkowe) o kodzie
200301, f) Odpady wielkogabarytowe i opony o kodach: 200307 i 160103, g) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach:
200135 i 200136, h) Żużle i popioły o kodach: Ex 203099 i 200199 w terminach określonych w uchwale, o której mowa w ust. 2.
Dopuszcza się transport pojazdami wielokomorowymi dla różnych frakcji odpadów, zapewniając ich niezmieszanie podczas
wyładunku. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. W
tym zakresie Wykonawca ma obowiązek poddać do kontroli pojazdy transportujące odpady każdorazowo na żądanie
upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Do takiej kontroli i weryfikacji upoważniony jest również Zakład
Zagospodarowania Odpadów, do którego odpady zostaną dostarczone w celu unieszkodliwienia. 6.Transport odpadów
zielonych, popiołów, odpadów ze szkła i papieru nie może odbywać się w workach służących do jego zbierania (z tworzywa
sztucznego). Wykonawca będzie zobowiązany do opróżnienia worków w trakcie odbioru odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt ekonomiczny: Cena brutto, zwane dalej kryterium „cena” / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt środowiskowy: podwyższony standard świadczenia usług przy wykorzystaniu pojazdów o
obniżonej emisji spalin i hałasu; zwane dalej kryterium „emisja spalin i hałasów” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt funkcjonalny; wyposażenie wszystkich pojazdów w wideorejestratory zwane dalej kryterium
„wideorejestratory” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt społeczny: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin
członkowskich MZC, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji zamówienia; zwane dalej kryterium „zatrudnienie” /
Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/07/2023
Koniec: 30/06/2026
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
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium - dla Części III – Odbiór i transport odpadów komunalnych z
sektora III obejmującego miasto Włodawa, w wysokości: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).



Szczegółowe informacje na temat wadium, Zamawiający określił w dziale XII części I SWZ. 2. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający opisał szczegółowo w dziale VIII części I SWZ. 3.Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, przy realizacji
czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r–
Kodeks pracy, wymaga od Wykonawcy zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę na stanowiskach: operatorzy/kierowcy
pojazdów odbierających odpady. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu wskazanych
czynności dotyczy również podwykonawcy. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia
przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Wzór umowy (Część II SWZ).

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z sektora IV obejmujący gminy: Hańsk i Stary Brus.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Hańsk i Stary Brus

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin:
Hańsk i Stary Brus (sektor IV) oraz transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania wskazanego przez Zamawiającego. Z
przedmiotu zamówienia wyłączono odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie dróg publicznych. Przedmiot
zamówienia, realizowany będzie w sposób: 1. zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U z 2022 r. poz. 2519) i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa
Lubelskiego Nr XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Lubelskiego 2022. 2. zgodny z uchwałą Nr VII.18.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz.
1147), 3. zgodny z uchwałą Nr VII.17.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 5
lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
(Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1146). 4. zgodny z innymi przepisami prawa (w tym ustawami, rozporządzeniami, aktami
prawa miejscowego) obowiązującymi w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności dot. sposobu wykonania usługi objętej
umową. 5. Gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie u źródła w podziale na: a)
Szkło o kodach: 200102 i 150107 b) Papier o kodach: 200101 i 150101 c) Metal i tworzywa sztuczne o kodach: 200139,
150102, 150104, 200140 i 150105 d) Bioodpady o kodach: 200201 i 200108, e) Odpady zmieszane (resztkowe) o kodzie
200301, f) Odpady wielkogabarytowe i opony o kodach: 200307 i 160103, g) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach:
200135 i 200136, h) Żużle i popioły o kodach: Ex 203099 i 200199 w terminach określonych w uchwale, o której mowa w ust. 2.
Dopuszcza się transport pojazdami wielokomorowymi dla różnych frakcji odpadów, zapewniając ich niezmieszanie podczas
wyładunku. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. W
tym zakresie Wykonawca ma obowiązek poddać do kontroli pojazdy transportujące odpady każdorazowo na żądanie
upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Do takiej kontroli i weryfikacji upoważniony jest również Zakład
Zagospodarowania Odpadów, do którego odpady zostaną dostarczone w celu unieszkodliwienia. 6.Transport odpadów
zielonych, popiołów, odpadów ze szkła i papieru nie może odbywać się w workach służących do jego zbierania (z tworzywa
sztucznego). Wykonawca będzie zobowiązany do opróżnienia worków w trakcie odbioru odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt ekonomiczny: Cena brutto, zwane dalej kryterium „cena” / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt środowiskowy: podwyższony standard świadczenia usług przy wykorzystaniu pojazdów o
obniżonej emisji spalin i hałasu; zwane dalej kryterium „emisja spalin i hałasów” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt funkcjonalny; wyposażenie wszystkich pojazdów w wideorejestratory zwane dalej kryterium
„wideorejestratory” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt społeczny: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin
członkowskich MZC, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji zamówienia; zwane dalej kryterium „zatrudnienie” /
Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/07/2023
Koniec: 30/06/2026
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
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium - dla Części IV – Odbiór i transport odpadów komunalnych z



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

sektora IV obejmującego gminy: Hańsk i Stary Brus, w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe informacje na temat wadium, Zamawiający określił w dziale XII części I SWZ. 2. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający opisał szczegółowo w dziale VIII części I SWZ. 3.Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, przy realizacji
czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r–
Kodeks pracy, wymaga od Wykonawcy zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę na stanowiskach: operatorzy/kierowcy
pojazdów odbierających odpady. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu wskazanych
czynności dotyczy również podwykonawcy. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia
przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Wzór umowy (Część II SWZ).

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:
Warunek jest taki sam dla każdej części zamówienia (dla części: I, II, III i IV). W tym zakresie Wykonawca musi posiadać co
najmniej: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzony przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia; W odniesieniu do powyższego wpisu do rejestru działalności regulowanej Zamawiający informuje, że dysponuje
wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej; b) wpis do rejestru Bazy Danych o
Odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonym przez Marszałka Województwa.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 500 000 złotych za jedno zdarzenie lub za wszystkie. Warunek jest taki sam
dla każdej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 500 000 złotych za jedno zdarzenie lub za wszystkie. Warunek jest taki sam
dla każdej części zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki opisano w dzialeVIIIust.2pkt3)części I SWZ.1.O udziel.zam.mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykonywali lub
wykonują w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu skład.ofert a jeżeli okres prowadzenia działal.jest krótszy-w tym
okresie co najmniej1usługę odb.i przekazania do odzysku lub unieszkodliw.odpadów kom.wykonywanej w sposób ciągły przez
okres co najmniej12m-cy o łącznej masie odp. kom.co najmniej:1500Mg.Warunek jest taki sam dla każdej cz.zam.2.O
udz.zam.mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysp.co najmniej:A)Bazą magazynowo–transportową.Warunki są takie same dla
każdej cz.zam.Wykonawca musi posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną na ter.gm.należącej doMZC
znajdującej się w sektorze objętym ofertą lub w odległości nie większej niż60km od jej granic,położoną na terenie,do którego
Wykonawca ma tytuł prawny.Baza magazynowo-transportowa musi spełniać:1)teren bazy musi być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważ.;2)miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów jest zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu;3)miejsca magazynowania selektywnie zebranych odp.kom.jest zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosfer.;4)teren bazy magazynowo-transportowej
jest wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarow.wód opadowych i ścieków przemysł. Pochodz.z terenu
bazy zg.z wymaganiami określonymi przepisami ust.z dn18.07.2001r-Prawo wodne(DzUz 2022r.poz2625ze zm).Na terenie
bazy muszą znajdować się:1)miejsca przeznacz.do parkowania pojazdów,2)pomieszczenie socjalne dla pracowników
odpowiadające ilości zatrudnionych osób,3)miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odp.z grupy
odp.kom.,4)legalizowaną samochodową wagę najazdową–w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie
odp.,5)punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,6)miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów–o ile czynności te nie są
wykonywane przez upraw.podmioty zewnętrz.poza terenem bazy magazynowo-transportowej.Część transportowa oraz część
magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach przy jednoczesnym speł.warunków j.w. B)Wyposażeniem
umożliwiającym odbier.odp.kom.od właścicieli nieruchomości.Warunki są takie same dla każdej cz.zam.Wykonawca musi
zapewnić, aby pojazdy przeznaczone do odb.odpadów były trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu:nazwą
firmy,adres.nr tel.,e-maila podmiotu odbier.odpady kom.C)Wymagania tech.dla pojazdów i urządzeń oraz ich utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym.Warunki są takie same dla każdej cz.zam.Warunek został szcz.opisany w
dzialeVIIIust.2pkt3)cz.I SWZ.D)Wymagana liczba pojazdów.Wykonawca musi dyspon.co najmniej:1)dla każdej z cz.I,II,III,IV
zam.po:a)2samochody bezpylne do odb.odp.kom.segregowanych i zmiesz.w tym co najmniej1samochód z możliw.załadunku
pojem.KP7 i co najmniej1samochód dwu lub trzykomorowy,b)1samochód hakowy do pojem.KP7,c)1samochód bez funkcji
kompaktującej o łącznej masie do3,5t; 2)dla dwóch lub trzech części zam.łącznie tj.dla dwóch lub trzech dowolnych sektorów
łącznie:a)3samochody bezpylne do odb.odpadów kom.segregowanych i zmiesz.w tym co najmniej 1samochód z
możliw.załadunku pojem.KP7 i co najmniej 2samochody dwu lub trzykomorowe,b)1samochód hakowy do
pojem.KP7,c)1samochód bez funkcji kompaktującej o łącznej masie do 3,5t, 3)dla czterech części zam.łącznie tj.dla sektorów
od Ido IV: a)4samochody bezpylne do odbier.odpadów kom.segregowanych i zmiesz.w tym, co najmniej1samochód z
możliw.załadunku pojemn.KP7 i co najmniej 2samochody dwu lub trzykomorowe,b)1samochód hakowy do
pojemn.KP7,c)1samochód bez funkcji kompaktującej o łącznej masie do3,5t.4)Zamawiający wymaga aby Wykonawca w
oświadczył że spełnia warunki określ.w dziale VIIIust.2 pkt 3)ppkt b)lit.d.części I SWZ dysp.odpowiednią ilością samochodów co
do części zam.na którą składa ofertę z podaniem nr rejestrac.pojazdów które będą brały udział w realiz.zadania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunki opisano w dzialeVIIIust.2pkt3)części I SWZ.1.O udziel.zam.mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykonywali lub
wykonują w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu skład.ofert a jeżeli okres prowadzenia działal.jest krótszy-w tym
okresie co najmniej1usługę odb.i przekazania do odzysku lub unieszkodliw.odpadów kom.wykonywanej w sposób ciągły przez



Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

okres co najmniej12m-cy o łącznej masie odp. kom.co najmniej:1500Mg.Warunek jest taki sam dla każdej cz.zam.2.O
udz.zam.mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysp.co najmniej:A)Bazą magazynowo–transportową.Warunki są takie same dla
każdej cz.zam.Wykonawca musi posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną na ter.gm.należącej doMZC
znajdującej się w sektorze objętym ofertą lub w odległości nie większej niż60km od jej granic,położoną na terenie,do którego
Wykonawca ma tytuł prawny.Baza magazynowo-transportowa musi spełniać:1)teren bazy musi być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważ.;2)miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów jest zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu;3)miejsca magazynowania selektywnie zebranych odp.kom.jest zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosfer.;4)teren bazy magazynowo-transportowej
jest wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarow.wód opadowych i ścieków przemysł. Pochodz.z terenu
bazy zg.z wymaganiami określonymi przepisami ust.z dn18.07.2001r-Prawo wodne(DzUz 2022r.poz2625ze zm).Na terenie
bazy muszą znajdować się:1)miejsca przeznacz.do parkowania pojazdów,2)pomieszczenie socjalne dla pracowników
odpowiadające ilości zatrudnionych osób,3)miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odp.z grupy
odp.kom.,4)legalizowaną samochodową wagę najazdową–w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie
odp.,5)punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,6)miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów–o ile czynności te nie są
wykonywane przez upraw.podmioty zewnętrz.poza terenem bazy magazynowo-transportowej.Część transportowa oraz część
magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach przy jednoczesnym speł.warunków j.w. B)Wyposażeniem
umożliwiającym odbier.odp.kom.od właścicieli nieruchomości.Warunki są takie same dla każdej cz.zam.Wykonawca musi
zapewnić, aby pojazdy przeznaczone do odb.odpadów były trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu:nazwą
firmy,adres.nr tel.,e-maila podmiotu odbier.odpady kom.C)Wymagania tech.dla pojazdów i urządzeń oraz ich utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym.Warunki są takie same dla każdej cz.zam.Warunek został szcz.opisany w
dzialeVIIIust.2pkt3)cz.I SWZ.D)Wymagana liczba pojazdów.Wykonawca musi dyspon.co najmniej:1)dla każdej z cz.I,II,III,IV
zam.po:a)2samochody bezpylne do odb.odp.kom.segregowanych i zmiesz.w tym co najmniej1samochód z możliw.załadunku
pojem.KP7 i co najmniej1samochód dwu lub trzykomorowy,b)1samochód hakowy do pojem.KP7,c)1samochód bez funkcji
kompaktującej o łącznej masie do3,5t; 2)dla dwóch lub trzech części zam.łącznie tj.dla dwóch lub trzech dowolnych sektorów
łącznie:a)3samochody bezpylne do odb.odpadów kom.segregowanych i zmiesz.w tym co najmniej 1samochód z
możliw.załadunku pojem.KP7 i co najmniej 2samochody dwu lub trzykomorowe,b)1samochód hakowy do
pojem.KP7,c)1samochód bez funkcji kompaktującej o łącznej masie do 3,5t, 3)dla czterech części zam.łącznie tj.dla sektorów
od Ido IV: a)4samochody bezpylne do odbier.odpadów kom.segregowanych i zmiesz.w tym, co najmniej1samochód z
możliw.załadunku pojemn.KP7 i co najmniej 2samochody dwu lub trzykomorowe,b)1samochód hakowy do
pojemn.KP7,c)1samochód bez funkcji kompaktującej o łącznej masie do3,5t.4)Zamawiający wymaga aby Wykonawca w
oświadczył że spełnia warunki określ.w dziale VIIIust.2 pkt 3)ppkt b)lit.d.części I SWZ dysp.odpowiednią ilością samochodów co
do części zam.na którą składa ofertę z podaniem nr rejestrac.pojazdów które będą brały udział w realiz.zadania.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zrealizował zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i w
projekcie umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym część II SWZ.

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: 23/03/2023
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:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 23/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez Platformę przetargową e-Zamówienia dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana uchwałą nr4.23 Zarządu MZC z dn.08.02.2023r.Zamawiający najpóźniej
przed otwarciem ofert udostępni na str.prowadzonego postępowania infor.o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia zg.z art.222ust.4ustawyPZP.Infor.z otwarcia ofert o której mowa w art222ust5ustawyPzp
opublikowana zostanie na Platformie w zakładce„Dok.wewnętrzne"

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2026 rok

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

https://ezamowienia.gov.pl


VI.3) Informacje dodatkowe:
DZIAŁ VI-część I SWZ-INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl 2.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3.Adres
strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac555e9e-a0a4-11ed-9236-36fed59ea7dd
4.Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl (przycisk
„Przeglądaj postępowania/konkursy”). 5.Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ac555e9e-
a0a4-11ed-9236-36fed59ea7dd. 6.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”. DZIAŁ VII-część I SWZ-WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ: 1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. 2.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął
do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień
w terminie, o którym mowa w ust. 2 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 4.W przypadku gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 5.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2. 6.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. DZIAŁ X ust.1- część I SWZ-
DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.Złożenie oferty odbywa się poprzez wypełnienie formularza oferty, stanowiącego zał.nr 1 do części I
SWZ (dla każdej części zamówienia osobny).Wykonawca razem z ofertą składa:1.Kalkulacja ceny ofertowej - wg wzoru
Wykonawcy, która powinna wyodrębniać w szczególności koszty: wynagrodzeń, paliwa, techniczne utrzymania pojazdów (dla
każdej części zamówienia osobno).2.Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
zwanego dalej „JEDZ” – dla każdej części zamówienia oddzielny. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza JEDZ
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-
2022.04.29.pdf 3.Dowód wniesienia wadium – zgodnie z działem XII części I SWZ.4.Zobowiązanie lub inne dokumenty
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów – zgodnie z działem VIII ust. 3 części I SWZ.5. Pełnomocnictwo (jeśli
dotyczy).6.Uzasadnienie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

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.: +22 4587840
Faks: +22 4587800

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587840
Faks: +22 4587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Zamawiajacy zawarł w dziale XXI części I SWZ. 2.Odwołanie
wnosi się do Prezesa Krajowej Izby. 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. 3. 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. 4. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 1) dni
od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 5. Odwołanie
wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia
na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 6. Odwołanie w przypadkach
innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

https://ezamowienia.gov.pl
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac555e9e-a0a4-11ed-9236-36fed59ea7dd
https://ezamowienia.gov.pl
https://ezamowienia.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED


Oficjalna nazwa: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Adres pocztowy: ul. Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl
Tel.: +48 5725856
Adres internetowy: http://bip.mzcwlodawa.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2023

mailto:sekretariat@mzcwlodawa.pl?subject=TED
http://bip.mzcwlodawa.pl

