
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce” 
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. 

 

  Skoroszyce 04.12.2020 r. 
ZP.271.6.2020.IBK 
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI  
 

poniżej 30 000 euro 
 

Wójt Gminy Skoroszyce działając w imieniu Gminy Skoroszyce zaprasza do składania ofert cenowych na 
wykonanie zadania: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce” 
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 lutego  2021 r. 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce 

 
2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych oraz 
ich transport - od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z 
terenu gminy Skoroszyce – w okresie zamówienia i przekazanie odebranych odpadów do 
zagospodarowania w wybranej przez Wykonawcę instalacji do przetwarzania odpadów, wskazaną 
w ofercie. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 
poziomów recyklingu, przygotowanie odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania. 

3. Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych musi być zgodne z hierarchią postępowania 
z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE. 

4. Dostawie worków LDPE : 

- koloru żółtego oznaczonych napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", o poj. 120l. nie 
więcej niż 3 000 szt. na miesiąc; 

- koloru niebieskiego oznaczonych napisem "PAPIER" o poj. 120l. nie więcej niż 3 000 szt. na 
miesiąc; 

- koloru zielonego oznaczonych napisem "SZKŁO" o poj. 80l. dla właścicieli budynków 
jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych nie więcej niż 2 000 szt. na miesiąc. 

Powyższe ilości są ilościami maksymalnymi. 

5. Dostawie, pojemników w ilości 11 szt. o poj. 3.0 m3 w kolorze zielonym, na odpady 
opakowaniowych ze szkła (bezbarwne i kolorowe) z napisem,, SZKŁO" oraz ich ustawieniu na 
terenie Gminy Skoroszyce w miejscach ogólnodostępnych przy nieruchomościach 
wielorodzinnych( pojemniki należą do Wykonawcy).  Zgodnie z załącznikiem nr 1. 

6. Obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11, polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu i transporcie 
zebranych w pojemnikach segregowanych odpadów komunalnych wskazanych w Uchwale Rady 
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Gminy Skoroszyce Nr/XV/136/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

7. Ustawieniu kontenera na gruz w ilości 1 szt. o poj. 7m3 na terenie PSZOK przy ul. Nyskiej 11             
w Skoroszycach, oraz odbiorze pełnego na zasadzie wymiany. Z częstotliwością: - gruz nie 
rzadziej niż raz na miesiąc. 

8. Ustawieniu pojemnika na bioodpady w ilości 2 szt. o poj. 1100l. oraz odbiorze.  
Z częstotliwością: - bioodpady nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całości odpadów komunalnych 
wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Na nieruchomościach 
nie zamieszkałych zgodnie z zadeklarowaną ilością pojemników. 

10. Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie informacji przekazanej przez 
Zamawiającego oraz uwzględniając postanowienia obowiązujących na terenie Gminy Skoroszyce, 
aktów prawa miejscowego harmonogram odbioru odpadów komunalnych, obowiązującym w 
trakcie trwania umowy. 

11. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od dnia 01 stycznia 2021 r.  
do 28 lutego 2021. W pierwszym miesiącu wykonania zamówienia rozpocznie odbiór wszystkich 
odpadów, nie później niż do 15 stycznia 2021r.  

 
Pozostałe warunki zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik do zapytania.  
 
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV 90500000-2: Usługi związane z odpadami 
CPV 90511000-2: Usługi wywozu odpadów 
CPV 90512000-9: Usługi transportu odpadów 
CPV 90513100-7: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
CPV 90533000-2: Usługi gospodarki odpadami 
CPV 90514000-2: Usługi recyklingu odpadów 
 
4. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2021 – 28.02.2021 r. 

 
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: 

 wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), 

 aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
797 z późn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów 
w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia, 

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
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wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach których odebranych zostało łącznie nie 
mniej niż 250 Mg w ciągu dwóch miesięcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) – wzór wykazu usług stanowi załącznik do 
SIWZ; 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

będzie dysponował w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami) – wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik do SIWZ : 

 
 co najmniej dwoma pojazdami typu śmieciarka, przystosowanymi do odbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o poj. m.in. 110l, 120l, 240l, 1100l,  
 co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych w tym jednym pojazdem skrzyniowym z dźwigiem HDS o minimalnym 
wysięgu 5 m i minimalnym udźwigu zapewniającym odbiór odpadów komunalnych 
selektywnie zebranych w „gniazdach”,  

 jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,  
 co najmniej jednym pojazdem do opróżniania pojemników / kontenerów o pojemności 5m3, 

7m3, 
 bazą magazynowo-transportową w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy 

Skoroszyce (odległość 60 km od granicy gminy należy mierzyć zgodnie z odległością jaką 
pokona pojazd po najkrótszych drogach publicznych, pomiędzy bazą magazynowo - 
transportową a granicą gminy). Należy zapewnić, aby baza magazynowo- transportowa była 
wyposażona  w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne 
dla pracowników, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy 
odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy 
na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, na terenie, której znajduje się punkt 
konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 122). Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do terenu i/ lub budowli 
składającej się na bazę, 

 system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający 
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i 
miejscach postoju oraz czujniki rejestrujące dane o miejscach wyładunku odpadów 
umożliwiające weryfikację tych danych, 

 narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu                                                                                                       
o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu, 
3) wykaz usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie,   
 

7. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
8. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych i wariantowych.  
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby.  

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy                          
i siedziby.  

6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również 
te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

2. Zawartość oferty. 
Kompletna oferta musi zawierać: 

1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 
zaproszenia, 

2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,  
 
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).  
Miejsce oraz termin złożenia ofert. 
Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, do dnia 14.12.2020 r. 
do godziny 10:00. 
 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
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Nazwa i adres Wykonawcy 

                                             Gmina Skoroszyce 
Urząd Gminy w Skoroszycach 

ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce 
 

OFERTA  
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce” 

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. 
 

Nie otwierać przed dniem 14.12.2020 r. godzina 10: 15 

 
 
Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce w pokoju nr 11               
(I piętro) w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 10:15. 
 
 

10. Opis kryteriów, którymi zamawiającymi będzie się kierował przy wyborze oferty 
 
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie dokumentacji, uwzględniająca 
zakres prac opisanych w załączonym przedmiarze robót i projekcie. 
 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Max ilość pkt.  
1. Cena ( C ) 100 100 

 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 
 
    Px (C) = C min/ C x  * Max  (C) 
 

Px (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta “x” za kryterium “cena” 
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych I nieodrzuconych ofert 
C x – cena oferty “x” 
Max  (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium “cena” 
 
11.  Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: w 
zakresie przedmiotu zamówienia: Monika Szostak, tel. 77 431 89 89, email: 
mszostak@skoroszyce,.pl, lub Bernard Rudkowski – zastępca Wójta Gminy Skoroszyce, tel. 
77 431 85 05. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.  
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, 

zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnione zostało zaproszenie. 
 

12.  Informację o udzieleniu zamówienia: 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzielili Wykonawcy zamówienia w formie 
pisemnej. 
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13.  UWAGI 

Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach, a w 
szczególności: ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisy dotyczące szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
dotyczące kosztorysu inwestorskiego. 
Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, 
do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji 
z oferentem lub oferentami. 
 

 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie Wykonawcy 

 
 
 
                    Zatwierdził: 

          

 
 

 
 
 
Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej  
Zamawiającego w dniu 04.12.2020 r. 


