Dz.U./S S212
04/11/2019
520475-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520475-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ślesin: Usługi związane z odpadami
2019/S 212-520475
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ślesin
Adres pocztowy: ul. Kleczewska 15
Miejscowość: Ślesin
Kod NUTS: PL414
Kod pocztowy: 62-561
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ficner
E-mail: zp@slesin.pl
Tel.: +48 632704011
Faks: +48 632704198
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.slesin.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.slesin.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 nieruchomości zamieszkałych i domków
letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin.”
Numer referencyjny: BZP.271.12.PN.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług komunalnych polegających na odbiorze transporcie i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu miasta i gminy Ślesin w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa oraz wyposażenie nieruchomości w wymagane przez Zamawiającego ilości i
rodzaje worków

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
90000000
90514000
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i Gmina Ślesin

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług komunalnych polegających na odbiorze transporcie i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu miasta i gminy Ślesin w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa oraz wyposażenie nieruchomości w wymagane przez Zamawiającego ilości i
rodzaje worków.
W okresie obowiązywania umowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych szacuje się na
około:
— Szkło kod odpadu 150107- 259,280 Mg
— Opakowania z tworzyw sztucznych kod odpadu 150102- 287,180 Mg
— Opakowania z papieru i tektury kod odpadu 150101- 1,460 Mg
— Zużyte opony kod odpadu 160103- 40,400 Mg
— Odpady budowlane kod odpadu 170101- 12,400 Mg
— Zmieszane odpady z budowy i remontów kod odpadu- 170904- 62,400 Mg
— Zmieszane odpady opakowaniowe kod odpadu 150106- 56,820 Mg
— Papier i tektura kod odpadu 200101- 49,400 Mg
— Zużyte urządzenia elektryczne kod odpadu 200135- 5,640 Mg
— Zużyte urządzenia elektryczne kod odpadu 200136- 0,560 Mg
— Tworzywa sztuczne kod odpadu 200139- 208,340 Mg
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— Odpady ulegające biodegradacji kod odpadu 200201- 156,400 Mg
— Tworzywa sztuczne kod odpadu 200139- 47,060 Mg
— Odpady wielkogabarytowe kod odpadu 200307- 168,160 Mg
— Niesegregowane odpady komunalne kod odpadu 200301- 2 870,520 Mg
Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie
stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, których
lokalizację należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym. Na terenie Miasta i Gminy Ślesin będą prowadzone
dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeden w mieście Ślesin drugi w Licheniu Starym lub
ich okolicy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
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

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu
Warunek dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701
ze zm.)
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b) posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach albo umowę z podmiotem posiadającym takie zezwolenie,
c) posiada zezwolenie na transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 233
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
d) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin) w
zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Ślesin, o którym
mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2010.)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone
w rozdziale V. ust. 1 i 2 SIWZ przy czym warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz warunek dot. doświadczenia
musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca oraz żaden Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 2, SIWZ
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
zp@slesin.pl
Szczegółowe zasady komunikacji określa SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. (słownie:
pięćset tysięcy złotych)

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie min. dwie usługi polegające na odbieraniu odpadów
komunalnych o masie co najmniej 1500 Mg jedna. w okresie minimum 12 miesięcy. Fakt należytego wykonania
usługi należy udokumentować stosownym dowodem.
b) dysponuje w okresie przewidzianym na realizację zamówienia specjalistycznymi jednostkami transportowymi
z zainstalowanymi nadajnikami GPS umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu
danych, w tym:
— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,
wyposażonych w urządzenia do opróżniania pojemników typu „dzwon” i „siatka”, przy czym jeśli Wykonawca
przewiduje dostarczać do Instalacji wszystkie rodzaje odpadów zebranych selektywnie jednym pojazdem,
to musi być możliwość zważenia każdego asortymentu osobno, tzn. Wykonawca musi dokonać wyładunku
każdego rodzaju odpadu po kolei tak, aby można było wjechać na wagę każdym asortymentem odpadów
określając jego tonaż. W przypadku braku możliwości zważenia każdego asortymentu osobno będzie
to traktowane jako zmieszanie przez Wykonawcę odpadów selektywnie zebranych przez właścicieli
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nieruchomości; wymieszanie worków z odpadami posegregowanymi różnego rodzaju spowoduje, że przyjęte
zostaną jako odpady zmieszane, co jest niedopuszczalne,
— co najmniej 1 pojazdem do obierania odpadów bez funkcji kompaktującej umożliwiający odbieranie z
nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
c) dysponuje bazą magazynowo- transportową spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych
i ochrony środowiska usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Ślesin, na terenie,
do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, zapewniającą miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów
ciężarowych w ilości nie mniejszej niż 1., przy czym wykonawca winien zapewnić spełnienie następujących
warunków:
a) teren bazy magazynowo- transportowej winien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym;
b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów winny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do
gruntu;
c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych winny być zabezpieczone przed
emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;
d) teren bazy magazynowo- transportowej winien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy, zgodnie z
wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268
ze zm.); baza magazynowo- transportowa winna być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania
pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do
magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową
wagę najazdową;
e) na terenie bazy magazynowo- transportowej winny znajdować się:
— punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – o ile
czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowotransportowej oraz
— zaplecze techniczno – biurowe umożliwiające codzienny kontakt Wykonawcy z przedstawicielem
Zamawiającego,
— zaplecze z rozdzielonymi szatnią brudną oraz szatnią czystą dostosowaną do ilości zatrudnianych
pracowników.
f) baza winna być wyposażona w legalizowaną wagę samochodową
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:
Warunki realizacji umowy określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ- Projekt umowy.
Zmiany postanowień umowy zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ- Projekt umowy w § 13

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
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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: 06/12/2019
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 03/02/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin sala konferencyjna
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.24 aa ust.1 ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert wg ustalonych kryteriów a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów opisanych w SIWZ dotyczących spełnienia warunków udziału i braku podstaw wykluczenia.
3.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 załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Dokumenty dot. podmiotów zagranicznych określone zostały w SIWZ. rozdz. XII
5. Zasady polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określone zostały w SIWZ.
6. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw wykluczenia
zpostępowania należy złożyć oświadczenie w formie JEDZ. Wykonawca sporządza JEDZ, pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ o którym mowa powyżej, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie
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warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykl. oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów (dla każdego
oddzielnie).Szczegółowy.opis zawiera Rozdz. V SIWZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł)
przed upływem terminu składania ofert. Warunki wniesienia wadium określono w SIWZ rodz. X.
8.Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty oraz innych dokumentów określone zostały w rozdz. XII SIWZ.
9. Zasady wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO” zostały
określone w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postepu 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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy, sposób i tryb składania oraz rozpatrywania odwołań reguluje Dział VI- Środki ochrony prawnej,
Rozdz.I- Odwołanie ustawy PZP.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postepu 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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2019

04/11/2019
S212
https://ted.europa.eu/
TED
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