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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170473-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzeg Dolny: Usługi związane z odpadami
2019/S 072-170473
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29
Brzeg Dolny
56-120
Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Luchowski
Tel.: +48 713195117
E-mail: um@brzegdolny.pl
Faks: +48 713195683
Kod NUTS: PL518
Adresy internetowe:
Główny adres: www.brzegdolny.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.brzegdolny.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 i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny
Numer referencyjny: ZP.271.07.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w
okresie: od 1.7.2019 r. do 30.6.2021 r. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa 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
90513100
90512000
90514000
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Brzeg Dolny

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
w okresie: od 1.7.2019 r. do 30.6.2021 r. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania
całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny, tj. papieru i tektury, szkła, tworzywa
sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wywozu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, w
zabudowie wielorodzinnej na terenach wiejskich / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wywozu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (innych niż bio)
w zabudowie jednorodzinnej na terenach wiejskich / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość wywiezionych pojemników na odpady zielone / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Samochody z normą Euro 5 lub lepszą / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonowanie PSZOK w większej niż minimalna liczba dni tygodnia / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej

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:
Należy posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Brzegu Dolnego.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 1
SIWZ

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:
a) Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych usług, tj wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie –
Wykonawca łącznie wykonał lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje:
— przynajmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wykonanych na rzecz właścicieli
nieruchomości lub gminy, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości w sposób
ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa obejmowała odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum – 4 000 Mg w okresie kolejnych 12 miesięcy,
— przynajmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób
selektywny, wykonanych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gminy, w przypadku gdy gmina przejęła
obowiązki właściciela nieruchomości w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa
obejmowała odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o
łącznej masie minimum – 300 Mg w okresie kolejnych 12 miesięcy.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli
spełni go co najmniej jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę,
b) Należy dysponować (oraz być w stanie to wykazać i udowodnić) co najmniej następującym sprzętem:
— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w
tym co najmniej 1 samochodem skrzyniowym z dźwigiem bocznym (HDS)
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— co najmniej 2 innymi pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, w tym co najmniej
1 samochodem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru odpadów zbieranych w pojemnikach
kontenerowych typu KP7
Oznacza to że Wykonawca powinien dysponować łącznie minimum 6 samochodami.
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:
Istotne postanowienia umowy, w tym zakres oraz warunki dopuszczalnych jej zmian, zawarte zostały we wzorze
umowy, stanowiącej 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: 15/05/2019
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 8, w dniu 15.5.2019 r., o godzinie 11:00.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne,
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2021
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie złotych:
pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Wadium można wnieść w formie:
1) pieniężnej;
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015.
4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 powinno być złożone w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta i musi
obejmować cały okres związania ofertą.
5. Szczegółowe postanowienia odnośnie wadium zawiera SIWZ.
6. Zamawiający zastrzega fakultatywne warunki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust 5
pkt 1 i 8 ustawy.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail
um@brzegdolny.pl lub d.luchowski@brzegdolny.pl .
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2 adres email. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieści na swojej
stronie internetowej.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl
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:
09/04/2019
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