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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478077-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Hajnówka: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2022/S 169-478077

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Hajnówka
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 050658999
Adres pocztowy: Aleksego Zina 1
Miejscowość: Hajnówka
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eugeniusz Wiluk
E-mail: e.wiluk@hajnowka.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.hajnowka.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.bip.hajnowka.pl/przetargi-i-ogloszenia-2022
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://www.bip.hajnowka.pl/przetargi-i-ogloszenia-2022
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adres pocztowy: ul. A. Zina 1
Miejscowość: Hajnówka
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eugeniusz Wiluk
E-mail: e.wiluk@hajnowka.pl 
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Adresy internetowe:
Główny adres: www.hajnowka.pl

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie nr 1: pn. „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszanych w zabudowie 
wielolokalowej (tj. stanowiących w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) z terenu miasta 
Hajnówka” CPV: 90.00.00.00-7; 90.50.00.00-2; 90.51.32.00-8; 90.53.30.00-2; 90.51.40.00-3 Zadanie Nr 2 pn. 
„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjmowanych w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce”. CPV: 90.00.00.00-7; 90.50.00.00-2; 90.51.32.00-8; 
90.53.30.00-2; 90.51.40.00-3

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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Hajnówka

II.2.4) Opis zamówienia:
1 1. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej 
oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zabudowie 
wielolokalowej z podziałem na frakcje: 1) papier- odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe 
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 2) metale i tworzywa sztuczne- odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 3) szkło- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 
4) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), 5) popiół i żużel z palenisk domowych, 6) meble i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 2. Odbieranie, transport i zagospodarowanie 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zabudowie wielolokalowej; 3. Wyposażenie nieruchomości 
zamieszkałych w urządzenia (pojemniki, kontenery i worki) do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych 
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w sposób selektywny; 4. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia (pojemniki, kontenery) do gromadzenia 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 5. Mycie i dezynfekcję pojemników i kontenerów 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów nie rzadziej niż trzy razy w roku, w miesiącach marzec-kwiecień, 
czerwiec-lipiec i wrzesień- październik. 6. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych w 
pojemnikach, będących własnością właścicieli nieruchomości oraz w pojemnikach/ kontenerach, będących 
własnością zarządców nieruchomości, jeżeli przystosowane są one do mechanicznego wyładunku i spełniają 
wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Hajnówka oraz 
znajdują się w odpowiednim stanie technicznym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Hajnówka

II.2.4) Opis zamówienia:
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZYJMOWANYCH W PUNKCIE 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W HAJNÓWCE

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
- wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza 
Miasta Hajnówka, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, - wykonawca 
powinien być wpisany do rejestru BDO lub posiadać zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779),

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

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

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) zadanie 1 - odbieranie, transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dostarczanie harmonogramów; wyposażenie nieruchomości 
w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych tj. pojemniki, kontenery i worki; mycie i dezynfekcja 
pojazdów i urządzeń; mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów. 
b) zadanie 2 - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, mycie i dezynfekcja pojazdów i 
urządzeń;

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miasta Hajnówka ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka pokój nr 226
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2023 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia zawarto w pkt 7, 7a, 7b i 22 SWZ. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto 
w pkt 9 SWZ. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
21.1 Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) 
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 21.2 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 21.3 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. 21.4 Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego 
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kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
21.5 Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 21.6 Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 21.7 Odwołanie w 
przypadkach innych niż określone w pkt. 21.5 i 21.6 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. 21.8 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub 
mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

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