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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564649-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Osie: Usługi związane z odpadami
2020/S 229-564649
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osie
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 6
Miejscowość: Osie
Kod NUTS: PL618 Świecki
Kod pocztowy: 86-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pawlak
E-mail: pawlak@osie.pl
Tel.: +49 523329540
Adresy internetowe:
Główny adres: https://osie.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://osie.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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
Środowisko

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

Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych
na terenie gminy Osie w 2021 roku.
Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.9.2020.ZP

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie gminy Osie, polegającej na odbiorze z lokalizacji
wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z
nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości oraz użytkowników tych nieruchomości i z
PSZOK oraz transport tych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów, a także prowadzenie punktu PSZOK
w Osiu.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z terenu gminy Osie przewidywane są do odbioru następujące ilości odpadów z podziałem na frakcje:
a) niesegregowane odpady komunalne w ilości 876 Mg;
b) segregowane w ilości 401 Mg;
c) odpady zbierane w PSZOK w ilości 366 Mg.

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: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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.2.13)

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) w zakresie transportu odpadów;
b) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z
dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), prowadzonego przez właściwego Wójta.
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie
ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy –
odpadów zmieszanych w ilości co najmniej 500 Mg,
— odpadów selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 500 Mg.
Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług
i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
b) Potencjału technicznego:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Ba) dysponują bazą magazynowo-transportową
* posiadaniem bazy magazynowo-transportowej, która spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122);
* dysponowaniem wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w ilości co najmniej:
— 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy
przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej 1 pojazd do
odbierania bez funkcji kompaktującej, co najmniej 1 pojazd specjalistyczny typu „hakowiec” przystosowany do
3

odbioru kontenerów o pojemności od 30 do 40 m wyposażony w urządzenie hakowe (pojazdy przeznaczone
do wywozu kontenerów z PSZOK); co najmniej 1 pojazd specjalistyczny przystosowany do odbioru odpadów
zgromadzonych w kontenerach typu KP-7, co najmniej 1 pojazd specjalistyczny przystosowany do opróżniania
pojemników typu „Dzwon”, wyposażony w system HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy;
Bb) dysponują lub będą dysponować instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów
komunalnych zmieszanych oraz instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów zbieranych
selektywnie lub wskażą w ofercie instalacje, do których będą obowiązane przekazywać odebrane odpady na
podstawie umowy zawartej, lub która będzie zawarta, między wykonawcą a instalacją.
Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

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

Rodzaj procedury
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Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający przeprowadził procedurę ze skróceniem terminu składania ofert na podstawie z art. 43 ust.
2b pkt 2 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem COVID-19 skutkującym przebywaniem pracowników na
kwarantannie. Usługi objęte zamówieniem są społecznie niezbędne i muszą rozpocząć się od dnia 1 stycznia
2021 r. Przeprowadzenie postępowania w pełnej procedurze uniemożliwia rozpoczęcie wykonywania usług od
1.1.2021 r. aktualnie obowiązująca umowa z wykonawcą kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/12/2020
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/12/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
1. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem:https://oneplace.marketplanet.pl

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie
Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni, zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty należy złożyć do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z zasadami
określonymi w rozdziale III SIWZ Komunikacja elektroniczna tzn. wymienione w wezwaniu dokumenty i
oświadczenia należy przesłać do Zamawiającego w wersji elektronicznej skompresowane do jednego pliku
archiwum (ZIP) i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, jako pakiet. Oświadczenia woli – każde z
osobna powinny być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 ustawy Pzp,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internetowej.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2020
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