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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481968-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Grójec: Usługi związane z odpadami
2022/S 170-481968

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Związek Międzygminny pod nazwą "Natura"
Adres pocztowy: 05-600 Grójec, ul. Plac Wolności 12
Miejscowość: Grójec
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 05-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Krawczyński
E-mail: sekretariat@zmnatura.pl 
Tel.:  +48 483329465/507415590
Faks:  +48 483320668
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zmnatura.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Związek Międzygminny pod nazwą "Natura"

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do 
Związku Międzygminnego pod nazwą Natura oraz PSZOK w Chynowie” - zamówienie w 5 częściach
Numer referencyjny: WOR.271.1.2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia

05/09/2022 S170
https://ted.europa.eu/TED

1 / 9

mailto:sekretariat@zmnatura.pl
http://zmnatura.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S170
05/09/2022
481968-2022-PL

2 / 9

Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” oraz 
z terenu PSZOK w Chynowie. Zamówienie realizowane z podziałem na 5 części obejmujące:
Część I (Sektor 1):
obszar Gminy Belsk Duży
Część II (Sektor 2):
obszar Gmina Chynów
Część III (Sektor 3):
obszar Gminy Goszczyn
CZĘŚĆ IV (Sektor 4)
obszar Gminy Promna
CZĘŚĆ V
PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Chynowie

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do 
Związku Międzygminnego pod nazwą Natura - Część I (Sektor 1): Gmina Belsk Duży
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Belsk Duży

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu z terenu gminy Belsk Duży
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma EURO 5 dla środków transportu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Akcja informacyjna / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
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Koniec: 31/12/2023
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do 
Związku Międzygminnego pod nazwą Natura - Część II (Sektor 2): Gmina Chynów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Chynów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu z terenu gminy Chynów 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma EURO 5 dla środków transportu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Akcja informacyjna / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do 
Związku Międzygminnego pod nazwą Natura - Część III (Sektor 3): Gmina Goszczyn
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Goszczyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu z terenu gminy Goszczyn 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma EURO 5 dla środków transportu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Akcja informacyjna / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do 
Związku Międzygminnego pod nazwą Natura - Część IV(Sektor 4): Gmina Promna
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Promna

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu z terenu gminy Promna 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma EURO 5 dla środków transportu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Akcja informacyjna / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu PSZOK w Chynowie - Część V
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Chynowie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z 
terenu PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Chynowie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma EURO 5 dla środków transportu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Akcja informacyjna / Waga: 20
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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

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 musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Związek 
Międzygminny pod nazwą „Natura” w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Związku na 
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 
1297 ze zm.),
Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub umowę z podmiotem 
posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, albo (w przypadku, gdy Wykonawca będzie 
magazynował odpady przed ich transportem do miejsca przetwarzania), aktualne zezwolenie na zbieranie 
odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.),
Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), w zakresie transportu odpadów komunalnych o kodach 
odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadanie uprawnień, o 
których mowa powyżej, jest wymagane od Wykonawcy, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych 
uprawnieniem.
Warunek dla wszystkich części.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł
Warunek dla wszystkich części.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej (Warunek dla części 1, 2, 3 oraz 4):
- usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na 
rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, 
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w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 300 Mg w okresie 12 
miesięcy,
oraz
- usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, 
z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez 
okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów 
opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 100 Mg w okresie 12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza wykonanie usług u dwóch lub więcej Odbiorców. W przypadku wykazania przez 
Wykonawcę kilku usług, Zamawiający wymaga, aby każda z tych usług była wykonywana w sposób ciągły przez 
minimum 12 miesięcy.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia wyposażeniem umożliwiającym realizację 
zamówienia, tj. odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości co najmniej:
dla CZĘŚĆI I (Gmina Belsk Duży), III (Gmina Goszczyn), IV (Gmina Promna):
1 pojazdem specjalistycznym, przystosowanym do odbierania odpadów
komunalnych z funkcją kompaktującą oraz
1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych przystosowanym do tzw. „trudnych dojazdów”, który będzie 
pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym gazem ziemnym o maksymalnej emisji 50 g CO2/km i emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy poniżej 80% dopuszczalnych wartości emisji;
dla CZĘŚCI II (Gmina Chynów):
2 pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbierania odpadów
komunalnych z funkcją kompaktującą oraz
1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych przystosowanym do tzw. „trudnych dojazdów”, który będzie 
pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym gazem ziemnym o maksymalnej emisji 50 g CO2/km i emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy poniżej 80% dopuszczalnych wartości emisji;
dla CZĘŚCI V (PSZOK):
pojazdem specjalistycznym, przystosowanym do transportu kontenerów o pojemności od 5m3 do 7 m3 - typu 
(bramowiec),
1 pojazdem specjalistycznym, przystosowanym do transportu kontenerów od 20m3 do 40m3 typu (hakowiec),
1 pojazdem dostawczym, przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych.
Wskazane powyżej samochody muszą spełniać wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o 
ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi.
Przez pojazdy przystosowane do tzw. trudnych dojazdów, o których mowa powyżej, Zamawiający rozumie 
pojazdy kategorii N1 lub N2, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE 
(Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne 
spełnienie warunków, określonych w ust. 2 pkt 3 i 4 niniejszej Części SWZ, przez Wykonawców, to znaczy 
wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.
Uwaga: Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, może posłużyć się tym samym 
potencjałem technicznym (wskazać te same pojazdy) dla dwóch lub większej liczby części zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
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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: 03/10/2022
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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY POD NAZWĄ „NATURA”
Plac Wolności 12, 05-600 Grójec

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:
Trzeci kwartał 2023

VI.3) Informacje dodatkowe:

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: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 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

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2022
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