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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513689-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarczyn: Usługi związane z odpadami
2019/S 210-513689
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarczyn
Adres pocztowy: ul. Juliana Stępkowskiego 17
Miejscowość: Tarczyn
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-555
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Borkowska
E-mail: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Faks: +48 227278191
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.tarczyn.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.tarczyn.pl/public/
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
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 z nieruchomości zamieszkałych w 2020 r.
Numer referencyjny: PI.271.12.2019.MB

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Tarczyn;
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;
3) wyposażenie nieruchomości z pojemniki (zabudowa wielorodzinna) i worki (zabudowa jednorodzinna) do
gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny;
4) mycie i dezynfekcja pojemników do gromadzenia odpadów;
5) przygotowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
6) konserwacja i przegląd kanalizacji sanitarnej i deszczowej punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarczyn; 2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do
gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych; 3) wyposażenie nieruchomości z pojemniki (zabudowa
wielorodzinna) i worki (zabudowa jednorodzinna) do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny;
4) mycie i dezynfekcja pojemników do gromadzenia odpadów; 5) przygotowanie i prowadzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 6) konserwacja i przegląd kanalizacji sanitarnej i deszczowej
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres kampanii informacyjno-edukacyjnej / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
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II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Tryb - przetarg nieograniczony
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Zamówienia te
będą polegały na powtórzeniu wszystkich lub niektórych usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
podstawowego i będą mogły być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

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 ma posiadać: 1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych (objętych przedmiotem zamówienia) od właścicieli nieruchomości, prowadzonego
przez Burmistrza Tarczyna; 2) wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym elektronicznym; 3) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z wymogami ustawy o odpadach,
wydane przez właściwy organ; 4) wpis do Bazy Danych Odpadowych.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń:
a) dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych (objętych przedmiotem zamówienia) od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez
Burmistrza Tarczyna
Zamawiający samodzielnie sprawdzi posiadanie przez Zamawiającego w.w. wpisu jeśli Wykonawca poda w
ofercie dane pozwalające na jego dokładną identyfikację (NIP, REGON)
b) dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
c) dokumentu potwierdzającego do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, wydane przez właściwy organ;
d) dokumentu potwierdzającego wpis do Bazy Danych Odpadowych
Zamawiający samodzielnie sprawdzi posiadanie przez Zamawiającego w.w. wpisu jeśli Wykonawca poda w
ofercie dane pozwalające na jego dokładną identyfikację (NIP, REGON)

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem (w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 2 usług, polegających
na odbiorze odpadów komunalnych z min. 2000 nieruchomości (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna)
przez okres co najmniej 6 miesięcy (z każdej nieruchomości) – osobno każda z usług.. Zamawiający blok
mieszkalny wielorodzinny rozumie jako jedną nieruchomość; 2) Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co
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najmniej czterema pojazdami do odbierania od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych
i selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej. Każdy pojazd ma spełniać warunki, określone w § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. Pojazdy mają być wyposażone w GPS, aparat fotograficzny do rejestracji zdarzeń.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane wykonane należycie – załącznik nr 6 do siwz.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
• oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7 do siwz.
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:
Wzór umowy oraz wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do siwz

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: 03/12/2019
Czas lokalny: 10:00
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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: 31/01/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 10:30
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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:
III kwartał 2020r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003r. Prawo upadłościowe (art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp),
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt. 2 Pzp),
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnych stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt. 4 Pzp).
Wstępna ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Zamawiający
przeprowadzi na podstawie oświadczenia wstępnego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ należy załączyć do oferty)
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 100000 zł

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: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
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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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2019
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