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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Stawiguda: Usługi związane z odpadami

2020/S 125-306339

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Stawiguda
Adres pocztowy: ul. Olsztyńska 10
Miejscowość: Stawiguda
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-034
Państwo: Polska
E-mail: budownictwo@stawiguda.pl
Tel.: +48 895126824
Faks: +48 895126910
Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.stawiguda.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.stawiguda.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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: administracja samorządowa

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych „zielonych” od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gmi...
Numer referencyjny: BiZ/OŚiP.271.1.17.2020

II.1.2) Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
mailto:budownictwo@stawiguda.pl?subject=TED
http://bip.stawiguda.pl/
http://bip.stawiguda.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów biodegradowalnych
„zielonych” od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie
gminy Stawiguda i wyposażenie tych nieruchomości w worki (o poj. min. 60 l) i
pojemniki (o poj. min. 120 l) do selektywnego zbierania odpadów.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i transportu wynosi 210 ton. Rozliczenie
nastąpi na podstawie rzeczywiście odebranych i przetransportowanych odpadów
biodegradowalnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90514000 Usługi recyklingu odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Stawiguda, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres prac obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych biodegradowalnych
„zielonych” z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wywozu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Koniec: 30/11/2020
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

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
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Sekcja IV: Procedura

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych prowadzonego przez wójta gminy Stawiguda;
b) posiada aktualne zezwolenia Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu
właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego
odpady komunalne, w tym niebezpieczne odpady komunalne;
c) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie składowania,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowości przyjęcia
odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie
składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, objętych przedmiotem
zamówienia. Miejsca składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których
mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz ustawie z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010
ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada
środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 20 000,00
PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
2.3.1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę
odbioru odpadów i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych wykonywaną w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej 12
miesięcy;
2.3.2 dysponuje:
a) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie
zebranych odpadów biodegradowalnych „zielonych” w systemie workowym,
b) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie
zebranych odpadów biodegradowalnych „zielonych” w systemie pojemnikowym,
c) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
d) urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów biodegradowalnych
„zielonych” przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
Wyposażenie pojazdów powinno obejmować:
a) konstrukcję, która zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
b) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu
pojemników.

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:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 10/08/2020
Czas lokalny: 09:45

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:00

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
2. Ustala się wadium w wysokości: 900,00 PLN z dopiskiem BiZ/OŚiP.271.1.17.2020 –
Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych „zielonych” od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Stawiguda.
Szczegóły dotyczące wadium opisano w SIWZ.
3. Zmiany w umowie:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach określonych w projektach
umów stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
Dla części I i II zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian
w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych):
1. ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
2. zmiany osób i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy;
3. zmiany podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Wykonawca przedłoży
zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.
Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, które
jego tyczą. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub
podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów;
4. inne zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru
najkorzystniejszej oferty, które nie będą ingerować w przedmiot zamówienia, a ich
wprowadzenie będzie niezbędne do należytego wykonania zamówienia;
5. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
A/ podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres
wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz.1870 z późn.
zm.);
6. w przypadku wystąpienia przyczyn ust. 1–2, 4–6 strony uzgodnią powyższe zmiany
zawartej umowy w formie aneksu;
7. w przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3 nie będzie
konieczności zmiany umowy w formie aneksu.
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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 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/06/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://uzp.gov.pl/
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