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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496010-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Sanok: Usługi związane z odpadami
2021/S 191-496010

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 59
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Nowak-Grudzień, Kamil Bujacz
E-mail: sekretariat@spgk.com.pl 
Tel.:  +48 134647811
Faks:  +48 134648862
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spgk.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.spgk.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07
Numer referencyjny: IDZ.261.1.2.2021

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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Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości 1 
500 Mg.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90513600 Usługi usuwania osadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Zakład: Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych, 
ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w 
ilości jak poniżej:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 ilość: 1 500 Mg
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie 
z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 1 500 Mg w 
sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
1) Odpady będą przekazywane formie nierozdrobnionej.
2) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
3) Odpady o kodzie 20 03 07 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 
59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem.
4) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 1 500 Mg w nieregularnych 
odstępach czasowych.
5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie 
przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie 
do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w 
formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
6) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. 
Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą 
typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów 
ponosi Zamawiający.
7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie 
według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. 
Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego 
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wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot 
zamówienia ponosi Wykonawca.
2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z 
nw. przepisami:
2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);
2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 
888 ze zm.);
2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022;
2.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie 
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.
3. Pozostałe informację zostały zawarte w rozdziale IV SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość od GPZOS w Sanoku / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 2) 
Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ

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:

01/10/2021 S191
https://ted.europa.eu/TED

3 / 8



Dz.U./S S191
01/10/2021
496010-2021-PL

4 / 8

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
a) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 779 ze zm.);
b) posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) zezwalającej na przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych o 
kodzie 20 03 07 w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia (1 500 Mg);
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
uzna posiadanie uprawnień przez co najmniej jednego z konsorcjantów, który będzie realizował tę część 
zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania w/w uprawnień).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej.
4. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 
zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.
5. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian 
danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
6. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.

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: 02/11/2021
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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi się w siedzibie Zamawiającego (SPGK Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest niejawne.
2. Otwarcie nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu.
3. Więcej informacji na temat otwarcia ofert znajduje się w rozdziale XXI SWZ.

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:
IV kwartał 2022 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania 
i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka 
możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art.139 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 
108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 oraz 10, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP.
3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia został określony w rozdziale IX SWZ.
4. Informacje o Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia(JEDZ) oraz sposób jego złożenia znajdują się 
w rozdziale IX ust.1-6 SWZ.
5. Wykonawca sporządza ofertę w formie elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
pod rygorem nieważności. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu został określony w 
rozdziale XVII SWZ.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów (innych niż wskazanych w rozdziale XVII ust. 3 SWZ) znajdują się w rozdziale XIII SWZ.
7. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą znajduje się w rozdziale XVII ust.4 SWZ.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 
złotych) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje o wadium w tym sposobie, terminie 
składania i zwrotu wadium znajdują się w rozdziale XVIII SWZ.
9. W niniejszym postepowaniu Zamawiający nie żąda od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.
10. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
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w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, telefon:134647800, faks:134648862;
inspektorem ochrony danych osobowych w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest 
Pan Michał Hassinger, telefon:134647835, e-mail: michal.hassinger@spgk.com.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania:IDZ.261.1.2.2021, w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości 
kwoty 214 000 euro, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. 2019 
poz. 2019 ze zm.);
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust.4 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;
Pozostałe zapisy odnośnie RODO zawarte są w rozdziale XXIX SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

01/10/2021 S191
https://ted.europa.eu/TED

6 / 8

mailto:michal.hassinger@spgk.com.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio


Dz.U./S S191
01/10/2021
496010-2021-PL

7 / 8

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
zamawiający był do tego obowiązany;
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6.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.
7.Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, 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.
c) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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, w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
d) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w art. 515 ust. 1 i 2 ustawy 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa 
albo przekracza progi unijne.
e)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:
•30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
•6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
•miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o wyniku postępowania.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
1) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
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skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 22458800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2021
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