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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59722-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowo Podgórne: Usługi związane z odpadami
2023/S 021-059722

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z. o. o.
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 4
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Dzik
E-mail: mdzik@tp-kom.pl 
Tel.:  +48 618959424
Faks:  +48 618147407
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tp-kom.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z. o. o.
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 4
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Dzik
E-mail: mdzik@tp-kom.pl 
Tel.:  +48 618959424
Faks:  +48 618147407
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tp-kom.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.tp-kom.eb2b.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: www.tp-kom.eb2b.com.pl
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (20 03 07) pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń i Gminy Tarnowo Podgórne
Numer referencyjny: 01/ZP/2023

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (20 03 07) 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń i Gminy Tarnowo 
Podgórne według zadań:
a) Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie prognozowanej ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z 
Miasta Luboń w ilości 1500 Mg;
b) Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie prognozowanej ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z 
Gminy Tarnowo Podgórne w ilości 800 Mg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

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:
Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Miasta Luboń
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia w rozumieniu miejsca odbioru odpadów – stacja przeładunkowa 
położona w miejscowości Rumianek (62-080), Gmina Tarnowo Podgórne.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie prognozowanej ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Miasta 
Luboń w ilości 1500 Mg;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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.2.13) 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:
Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Gminy Tarnowo Podgórne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia w rozumieniu miejsca odbioru odpadów – stacja przeładunkowa 
położona w miejscowości Rumianek (62-080), Gmina Tarnowo Podgórne

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie prognozowanej ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Gminy 
Tarnowo Podgórne w ilości 800 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

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.2.13) 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
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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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
1) aktualny wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), który to rejestr stanowi element Bazy Danych 
o Odpadach (BDO), w zakresie transportu odpadów, obejmujących co najmniej następujące kody odpadów: 
20 03 07, według katalogu odpadów stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 
stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10);
2) uprawnienia do zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) o kodzie 
20 03 07 lub wskazanie instalacji, która zagospodaruje odpady, z tym zastrzeżeniem, że wskazana przez 
Wykonawcę instalacja nie może być zlokalizowana
w odległości większej niż 60 km od stacji przeładunkowej znajdującej się w miejscowości Rumianek (62-080).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty w okresie co najmniej 12 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych, co najmniej jedną (1) usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych wielkogabarytowych (kod 20 03 07)
o wartości 600.000,00 zł brutto;
2) dysponuje następującym potencjałem technicznym:
a) co najmniej trzy (3) pojazdy ze skrzyniami samowyładowczymi o ładowności minimum 20 Mg i co najmniej 
pięcioma (5) kontenerami o pojemności 40 m3;
lub
b) co najmniej dwa (2) pojazdy – ciągniki z naczepą typu „ruchoma podłoga” przystosowanymi do przewozu 
odpadów o kodzie 20 03 07 i co najmniej pięcioma (5) kontenerami o pojemności 40 m3;
Wszystkie pojazdy używane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi normy emisji 
spalin nie niższą niż EURO 4 (zgodnie z Dyrektywą 98/969/EC i 200/80/EC).

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: 07/03/2023
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: 05/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy zakupowej - eB2B pod adresem: www. tp-kom.eb2b.com.pl,
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Marlena Dzik w zakresie procedury 
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy zakupowej - eB2B pod adresem: www. tp-kom.eb2b.com.pl, dalej także: Platforma.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym,

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:
styczeń 2024 rok

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
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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1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX – Środki ochrony prawnej ustawy Pzp (art. 505 – 590 ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale SWZ przysługują Wykonawcy oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 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 oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 7A
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:
25/01/2023
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