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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450827-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi wywozu odpadów
2020/S 187-450827

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miasto Katowice, Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 154
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-859
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Kwieciński
E-mail: ztm@hot.pl 
Tel.:  +48 322504008
Faks:  +48 322507380
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.ztm.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://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: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych
Numer referencyjny: OP/ZP/3/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu stałych odpadów komunalnych z obiektów administrowanych 
przez Miasto Katowice – Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
II części:
1) przedmiotem części I jest usługa wywozu stałych odpadów komunalnych z targowiska zlokalizowanego w 
Katowicach przy ul. Pukowca 23;
2) przedmiotem części II jest usługa wywozu odpadów komunalnych z targowisk zlokalizowanych w Katowicach 
przy ul. Katowickiej 61, pl. Miarki, ul. Agnieszki 21, ul. Panewnickiej 33, ul. Chrobrego 28 oraz obiektu 
biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
w tym standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech zamówienia, określają wzory umów 
załączonych do SIWZ. Załączniki do umów określają: rodzaj i szacunkową ilość odpadów przeznaczonych 
do wywozu, minimalną częstotliwość wywozu, rodzaj i ilość pojemników/kontenerów, które zobowiązany jest 
dostarczyć wykonawca.

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: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I zamówienia
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Targowisko miejskie zlokalizowane w Katowicach przy ul. Pukowca 23

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem części I zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych z targowiska miejskiego 
zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23. Szczegółowy opis części I przedmiotu zamówienia, 
w tym standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech części I przedmiotu zamówienia, 
określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik do umowy określa: rodzaj i szacunkową 
ilość odpadów przeznaczonych do wywozu, minimalną częstotliwość wywozu oraz rodzaj i ilość pojemników/
kontenerów, które zobowiązany jest dostarczyć wykonawca.

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
Początek: 01/01/2021
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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

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:
Część II zamówienia
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Targowiska miejskie zlokalizowane w Katowicach przy: ul. Katowickiej 61, pl. Miarki, ul. Agnieszki 21, ul. 
Panewnickiej 33, ul. Chrobrego 28 oraz obiekt biurowy w Katowicach przy ul. Gliwicka 154

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem części II zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych z targowiska miejskiego 
zlokalizowanego w Katowicach przy: ul. Katowickiej 61, pl. Miarki, ul. Agnieszki 21, ul. Panewnickiej 33, ul. 
Chrobrego 28 oraz z obiektu biurowego w Katowicach przy ul. Gliwicka 154. Szczegółowy opis części II 
przedmiotu zamówienia, w tym standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech części II 
przedmiotu zamówienia, określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ, Załącznik do umowy określa: 
rodzaj i szacunkową ilość odpadów przeznaczonych do wywozu, minimalną częstotliwość wywozu oraz rodzaj i 
ilość pojemników/kontenerów, które zobowiązany jest dostarczyć wykonawca.

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
Początek: 01/01/2021
Koniec: 30/06/2021
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

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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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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy; 
w przypadku wykonawcy podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub 
ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, przepisy art. 24 ust. 8–10 ustawy stosuje się odpowiednio,
Spełniają warunki udziału w postępowaniu, niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym warunki 
określone przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 tekst jednolity 
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1439 tekst jednolity z późn. zm.) lub innymi przepisami prawa, dotyczące kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz warunki dotyczące zdolności technicznej lub 
zawodowej, w tym:
a) wykonawcy ujawnieni w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Katowice, tj. rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach;
b) wykonawcy ujawnieni w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, 
gospodarujących odpadami oraz prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego w których 
oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego (BDO), w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
zamówienia, tj. rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) ubiegając się o część I zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
należycie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują) co 
najmniej trzy usługi odpowiadające przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą przedmiotem 
i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się usługę wywozu stałych odpadów 
komunalnych o wartości co najmniej 500 000 PLN netto;
2) ubiegając się o część II zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
należycie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują) co 
najmniej trzy usługi odpowiadające przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą przedmiotem 
i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się usługę wywozu stałych odpadów 
komunalnych o wartości co najmniej 50 000 PLN netto;
3) ubiegając się o część I i II zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert należycie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują) co 
najmniej trzy usługi odpowiadające przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej część I i II zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą przedmiotem 
i wartością usłudze stanowiącej część I i II zamówienia, uznaje się usługę wywozu stałych odpadów 
komunalnych o wartości co najmniej 550 000 PLN netto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa wzory 
umów, stanowiące załączniki do SIWZ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: ustawa z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 tekst jednolity z 
późn. zm.).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji określają wzory umów będące załącznikami do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 25/12/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, 40-859 Katowice, ul. Gliwicka 154, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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:
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Luty 2021 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium:
1) w wysokości 14 062,50 PLN (słownie: czternaście tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 50/100), jeżeli ubiega się o 
obie części zamówienia;
2) w wysokości 12 412,50 PLN (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dwanaście złotych 50/100), jeżeli ubiega 
się o część I zamówienia;
3) w wysokości 1 650,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), jeżeli ubiega się o 
część II zamówienia.
Zamawiający informuje, że:
1) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
2) usługa objęta zamówieniem jest usługą o ustalonych standardach jakościowych odnoszących się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, powszechnie dostępną dla odbiorcy;
3) klauzula informacyjna, związana z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia, dostępna jest do wglądu na stronie internetowej zamawiającego
www.ztm.katowice.pl w zakładce Zamówienia (art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.);
4) dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu określa rozdział VIII 
SIWZ;
5) targowiska miejskie objęte wywozem odpadów komunalnych są obiektami ogólnodostępnymi.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity z późn. zm.), przysługują środki 
ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Terminy składania odwołań określa ustawa.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
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