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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191422-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Sierpc: Usługi związane z odpadami
2020/S 081-191422

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Sierpc
Adres pocztowy: ul. Biskupa Floriana 4
Miejscowość: Sierpc
Kod NUTS: PL923
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Karolewska
E-mail: srodowisko@gmina.sierpc.pl 
Tel.:  +48 242755701
Faks:  +48 242755701
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gmina.sierpc.pl/
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://ugsierpc.bipgmina.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Sierpc”
Numer referencyjny: RO.271.1.2020

mailto:srodowisko@gmina.sierpc.pl
https://www.gmina.sierpc.pl/
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http://ugsierpc.bipgmina.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Sierpc w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2021.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

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
90511000
90533000
90512000
90513100
90510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Sierpc (gmina wiejska).

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Sierpc. Przedmiot zamówienia odnosi się do wykonania usługi w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Realizacja usługi obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
PSZOKU-u, zaopatrzenia właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i w worki do selektywnej
zbiórki odpadów, zaopatrzenia punktów gniazdowych w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
w zabudowie wielorodzinnej, zaopatrzenia niektórych z wymienionych punktów gniazdowych w pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przedmiot zamówienia dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, których odbiór musi być zapewniony z określoną częstotliwością. Konieczne jest zachowanie
ciągłości odbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy.

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

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 spełni warunek w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej jeżeli wykaże, że posiada:
— wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Sierpc rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
— wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub aktualne
zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w
zakresie objętym niniejszym postępowaniem,
— wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub
zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Ponadto, Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy
złotych). Celem wykazania spełniania tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
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sumę gwarancyjną min. 500 000,00 PLN (przez „opłaconą” polisę Zamawiający rozumie załączenie do oferty
wraz z polisą ubezpieczeniową dowodu potwierdzającego uiszczenie składki za tą polisę ubezpieczeniową od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
— wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, główne usługi dotyczące
odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie, przez okres co najmniej 1 roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została
wykonana lub są wykonywane należycie,
— dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu
lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):
a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej;
d) bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Sierpc lub w odległości nie większej niż 60 km
od granic tej gminy.
W związku z powyższym Wykonawca wraz z ofertą złoży:
— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843),
— wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w tym co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonywaną przez okres 1 roku,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz
których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – według załącznika nr 4.
Dowodami są:
a) referencje (poświadczenie) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje (poświadczenie) potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać referencji (poświadczenia),
— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – według załącznika nr
5.

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:
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Warunki realizacji zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienie oraz projekcie umowy, który
stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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: 03/06/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Sierpcu, ul. Biskupa Floriana 4,
09-200 Sierpc, POLSKA, w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 10.30, w Sali Posiedzeń nr 3.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

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:
2021 rok

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ich interes prawny
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2020
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