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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198978-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wolbórz: Usługi związane z odpadami
2020/S 084-198978

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Wolbórz
Adres pocztowy: pl. Jagiełły 28
Miejscowość: Wolbórz
Kod NUTS: PL713
Kod pocztowy: 97-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Orzechowska
E-mail: s.orzechowska@wolborz.eu 
Tel.:  +48 446164241
Faks:  +48 446164221
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wolborz.4bip.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wolborz.4bip.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
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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz
Numer referencyjny: ZP.271.10.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:s.orzechowska@wolborz.eu
http://www.wolborz.4bip.pl
http://www.wolborz.4bip.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Wolbórz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 6 do niniejszej 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
90512000
90513100
90533000
90511200
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wolbórz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Wolbórz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
— kierowców i załogi obsługującej samochody odbierające odpady.
5. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: wykaz osób, które
będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać
musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego
czynności. Wykaz powinien być aktualizowany na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna
w składzie osobowym pracowników.
6. Procedura weryfikacji zastosowania postanowień niniejszego ustępu została określona we wzorze umowy.
1. Zamawiający nie przywiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie przywiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem
ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe – norma emisji spalin pojazdów wykorzystywanych na
potrzeby realizacji zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

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: 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

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:
Jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Wolbórz zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010).
Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (tzw. BDO). Zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019
r. poz. 701) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
Aktualne zezwolenie lub oświadczenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia
odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (w formie umowy
lub oświadczenia) prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone zgodnie
z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach i Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Wolbórz (zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie Dz.U. z 2018 r. poz. 1629),
— aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (tzw. BDO). Zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
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— aktualne zezwolenie lub oświadczenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia
odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (w formie umowy
lub oświadczenia) prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone zgodnie
z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach i ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie – należycie wykonaną 1 usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Z nieruchomości o wartości usługi na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN, wraz z podaniem jej wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodem określającym,
czy te usługi zostały wykonane należycie; będzie dysponował na czas realizacji zadania pojazdami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 styczniu 2013 r. w sprawie szczegółów wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122); będzie dysponował
bazą magazynowo-transportową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 styczniu 2013 r.
w sprawie szczegółów wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz.U. 2013 poz. 122).

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 stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest
do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

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: 08/06/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Wolborzu, pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz, POLSKA, sala konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
Marzec 2021

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę wobec, którego zachodzą obligatoryjne przesłanki wykluczenia z
postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–2 Pzp.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp. tzw. „procedura odwrócona”. Do oferty
Wykonawca dołącza:
— formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ,
— jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – stanowiący oświadczenie Wykonawcy potwierdzające,
że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
— zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),
— pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ustawy – Pzp w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
(JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego,
powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego).
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zamieszcza informację o tych
podmiotach w JEDZ.
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5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze
wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Zasady określa rozdział 12
SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2020

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

