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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95655-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
2023/S 033-095655

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Oczyszczania Miasta
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 11/19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-508
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Steć
E-mail: przetargi@zom.waw.pl 
Tel.:  +48 222770406
Faks:  +48 226282674
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zom.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: https://zom-waw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=zom-waw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem: https://zom-waw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=zom-waw
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Opróżnianie koszy na terenie m. st. Warszawy
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II.1.2) Główny kod CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie koszy na terenie m. st. Warszawy. Przedmiot zamówienia jest 
podzielony na 6 części. Zamówienie dotyczy dla cz. 1-5:
a. opróżniania koszy,
b. interwencyjnego opróżniania koszy,
c. przestawiania koszy,
d. mycia koszy
Dla części 6:
a. opróżniania koszy,
b. interwencyjnego opróżniania koszy,
c. przestawiania koszy,
d. mycia koszy
e. opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 28 900 265.31 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
część I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace na terenie dzielnicy Śródmieście:
a. opróżnianie koszy
b. interwencyjne opróżnianie koszy
c. przestawianie koszy
d. mycie koszy

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
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej we wzorze umowy
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a. włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m. st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień koszy nie będzie 
większa, niż 5 opróżnień dziennie. Liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie więcej niż 100 
sztuk.
b. zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
- maksymalnie o 2 opróżnienia - na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
- maksymalnie o 3 opróżnienia - na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie,
Do prac zlecanych w ramach opcji będą miały zastosowanie zapisy określone w zamówieniu podstawowym

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
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace na terenie dzielnic Mokotów, Ursynów, Wilanów:
a. opróżnianie koszy
b. interwencyjne opróżnianie koszy
c. przestawianie koszy
d. mycie koszy

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
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej we wzorze umowy
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a. włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m. st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień koszy nie będzie 
większa, niż 5 opróżnień dziennie. Liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie więcej niż 100 
sztuk.
b. zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
- maksymalnie o 2 opróżnienia - na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
- maksymalnie o 3 opróżnienia - na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie,
Do prac zlecanych w ramach opcji będą miały zastosowanie zapisy określone w zamówieniu podstawowym

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 III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace na terenie dzielnic Ochota, Ursus, Włochy:
a. opróżnianie koszy
b. interwencyjne opróżnianie koszy
c. przestawianie koszy
d. mycie koszy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej we wzorze umowy
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a. włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m. st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień koszy nie będzie 
większa, niż 5 opróżnień dziennie. Liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie więcej niż 100 
sztuk.
b. zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
- maksymalnie o 2 opróżnienia - na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
- maksymalnie o 3 opróżnienia - na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie,
Do prac zlecanych w ramach opcji będą miały zastosowanie zapisy określone w zamówieniu podstawowym

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 IV
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace na terenie dzielnic Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany:
a. opróżnianie koszy
b. interwencyjne opróżnianie koszy
c. przestawianie koszy
d. mycie koszy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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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: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej we wzorze umowy
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a. włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m. st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień koszy nie będzie 
większa, niż 5 opróżnień dziennie. Liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie więcej niż 100 
sztuk.
b. zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
- maksymalnie o 2 opróżnienia - na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
- maksymalnie o 3 opróżnienia - na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie,
Do prac zlecanych w ramach opcji będą miały zastosowanie zapisy określone w zamówieniu podstawowym

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 V
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace na terenie dzielnic Praga Północ, Białołęka, Targówek:
a. opróżnianie koszy
b. interwencyjne opróżnianie koszy
c. przestawianie koszy
d. mycie koszy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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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: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej we wzorze umowy
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a. włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m. st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień koszy nie będzie 
większa, niż 5 opróżnień dziennie. Liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie więcej niż 100 
sztuk.
b. zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
- maksymalnie o 2 opróżnienia - na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
- maksymalnie o 3 opróżnienia - na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie,
Do prac zlecanych w ramach opcji będą miały zastosowanie zapisy określone w zamówieniu podstawowym

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 VI
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace na terenie dzielnic Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła:
a. opróżnianie koszy
b. interwencyjne opróżnianie koszy
c. przestawianie koszy
d. mycie koszy
e. opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
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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: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej we wzorze umowy
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a. włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m. st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień koszy nie będzie 
większa, niż 5 opróżnień dziennie. Liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie więcej niż 100 
sztuk.
b. zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
- maksymalnie o 2 opróżnienia - na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
- maksymalnie o 3 opróżnienia - na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie,
W ramach opróżniania koszy do selektywnej zbiórki odpadów - zwiększenie liczby opróżnień o 1 opróżnienie 
dziennie oraz dodanie dodatkowych dni opróżnień (wtorek, czwartek)
Do prac zlecanych w ramach opcji będą miały zastosowanie zapisy określone w zamówieniu podstawowym

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
16/04/2023

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść̨ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodna ̨ z przepisami ustawy czynność Zamawiającego,̨ podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnoścį w postepowanių o udzielenie zamówienia, do której̨ Zamawiajacy̨ był 
obowiązany̨ na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym̨ mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowanią odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się ̨ do Sadų Okręgowegǫ w Warszawie – sądu zamówień publicznych za 
pośrednictwem̨ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2023
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