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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-Purda: Usługi transportu odpadów
2020/S 197-476358
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Purda
Adres pocztowy: Purda 19
Miejscowość: Purda
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-030
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Bąk
E-mail: r.bak@purda.pl
Tel.: +48 895228972

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.purda.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/1/lista/ogloszeni
e_o_zamowieniu
I.3)

Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/1/list
a/ogloszenie_o_zamowieniu
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/
Inny rodzaj: administracja samorządowa
Inna działalność: administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Usługi odbioru odpadów z terenu gminy Purda w 2021 roku
Numer referencyjny: ZP.271.34.2020

II.1.2)

Główny kod CPV

90512000 Usługi transportu odpadów
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

II.1.6)

Usługi

1. Na przedmiot zamówienia składa się kompleksowe odbieranie i transport odpadów
komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy Purda. Odbiór
i transport odpadów winien odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1439), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
797), wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
2. Dokładne informacje na temat zamówienia znajdują się w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy –
Załącznik nr 1 do SIWZ.

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.3)

Opis
Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2)

Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Purda
Na przedmiot zamówienia składa się kompleksowe odbieranie i transport odpadów
komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Purda. Odbiór
i transport odpadów winien odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1439), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
797), wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Dokładne informacje na temat zamówienia znajdują się w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy –
Załącznik nr 1 do SIWZ.
I. Dane Gminy Purda
1. Powierzchnia gminy: 318,19 km2.
2. Liczba ludności ok. 8 600.
3. Liczba sołectw: 24.
4. Liczba miejscowości: 45.
5. Liczba nieruchomości
a) szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą
odpady komunalne wynosi: 2 441;
b) szacunkowa liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi: 745;
c) liczba zameldowanych mieszkańców 8 600, według stanu meldunkowego na dzień
30 czerwca 2020 r. (zameldowani na pobyt stały);
d) przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców Gminy Purda wynosi: 6 993.
6. Ilość odpadów komunalnych
Określenie dokładnej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy
Purda, na nieruchomościach zamieszkałych oraz terenach rekreacji indywidualnej jest
niemożliwe. W 2021 r. jako szacunkowe dane należy przyjąć ilość odpadów
komunalnych w ilości ok. 2 834 Mg odpadów.
Uwaga: Dane zawarte w SOPZ mają charakter poglądowy, umożliwiający potencjalnym
Wykonawcom uzyskanie wiedzy na temat prognozowanej ilości nieruchomości
objętych systemem odbioru odpadów komunalnych oraz prognozowanej ilości
odpadów komunalnych, jakie zostaną wytworzone na terenie gminy Purda w trakcie
trwania umowy.
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
II.2.7)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

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
II.2.14)

Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli:
1.1. posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Purda,
zgodnie z art. 9c ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439);
1.2. posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 797 ze zm.);
1.3. wpis do rejestru (BDO) o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dn. 14
grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) w zakresie obejmującym minimum
przedmiot zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli:
3.1. wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi,
których przedmiotem było co najmniej dwie usługi, polegające na odbiorze i
transporcie odpadów komunalnych z gminy lub innej jednostki administracyjnej,
której obszar wynosi co najmniej 200 km2, lub co najmniej dwie usługi, obejmujące
odbiór odpadów od co najmniej 2 000 mieszkańców, o wartości brutto co najmniej
200.000,00 złotych (słownie: dwustu tysięcy złotych 00/100) każda. Ocenę spełniania
warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty wykazu dostaw i dowodów;
3.2. wykaże, że posiada lub będzie dysponował pojazdami niezbędnymi do
wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
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3.2.1. jednym pojazdem specjalistycznym do odbioru i transportu zmieszanych
odpadów komunalnych o ładowności do 3,5 tony – mały pojazd obsługujący tereny o
utrudnionym dojeździe;
3.2.2. jednym pojazdem specjalistycznym do odbierania i transportu zmieszanych
odpadów komunalnych o ładowności powyżej 3,5 t przystosowanym do opróżnienie
pojemników o pojemności od 110 l do 1100 l;
3.2.3. jednym pojazdem specjalistycznym do odbioru i transportu selektywnie
zebranych odpadów komunalnych;
3.2.4. jednym pojazdem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadów
ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
3.2.5. jednym pojazdem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadów bez
funkcji kompaktującej – odbiór odpadów niebezpiecznych z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych i tzw. wystawek;
3.3. pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające
sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników i zebraniu worków z odpadami,
3.4. pojazdy (wszystkie odbierające odpady komunalne z terenu gminy Purda)
powinny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących
dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych;
3.5. w ramach umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu ciągły dostęp (online, w
czasie rzeczywistym) do programu odczytującego wyżej zapisane dane na co
najmniej jednym stanowisku komputerowym. Dostęp do ww. programu Wykonawca
zapewni Zamawiającemu najpóźniej w 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy i dwa
miesiące po jej zakończeniu, tj. do 28 lutego 2022 r.;
3.6. Wykonawca zapewni przeszkolenie osób wybranych przez Zamawiającego jednak
nie więcej niż 2 osób w zakresie obsługi oprogramowania do systemu monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego stałe
monitorowanie tras przejazdu oraz pracy pojazdów, a także miejsc wyładunku
odpadów, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie
danych oraz weryfikację tych danych; szkolenie musi odbyć się w siedzibie
Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 11:15

IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

IV.2.3)

Polski

Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030
Purda.
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2) Termin otwarcia ofert: dnia 19 listopada 2020 r. godz. 11.30.
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania.
4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do
Zamawiającego.
5) Bezpośrednio przed otwarciem.

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.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)
VI.4.1)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

1. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
3. Zamawiający, przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającego
na sposób lub zakres odbierania odpadów komunalnych;
2) zmiany wysokości opłat wynikających z przepisów prawa a mających wpływ na
koszty świadczenia usługi, inne zmiany prawa powszechnie obowiązującego
wpływające na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów;
3) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu umowy (Załącznik nr 1 do
umowy) w zakresie wykonania prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu
realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych
Wykonawcy;
4) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto
Wykonawcy pozostałe do końca realizacji umowy może wzrosnąć bądź zmaleć o
zwiększoną bądź zmniejszoną wartość tego podatku.

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: www.uzp.gov.pl
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: www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2020
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