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Polska-Kowary: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi
ekologiczne
2019/S 019-040892
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Kowary reprezentowana przez Burmistrza Elżbietę Zakrzewską
ul. 1 Maja 1 a
Kowary
58-530
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Woźniak
Tel.: +48 756439228
E-mail: krzysztof.wozniak@kowary.pl
Faks: +48 757613173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowary.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: www.kowary.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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary
Numer referencyjny: GK.271.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych
położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary, w tym:
1) odbiór odpadów z pojemników i worków wystawionych przez właścicieli oraz
zagospodarowanie tych odpadów;
2) prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej
PSZOK), zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Kowary oraz odbieranie i
zagospodarowywanie odpadów komunalnych w nim gromadzonych;
3) odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii;
4) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbędnych;
5) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących z
gospodarstw domowych;
6) zorganizowanie i przeprowadzenie przy współpracy z Zamawiającym akcji w każdym roku
trwania umowy: akcja liść i akcja choinka.
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
90533000
90500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kowary
II.2.4)Opis zamówienia:
Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych
położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary, w tym:
1) odbiór odpadów z pojemników i worków wystawionych przez właścicieli oraz
zagospodarowanie tych odpadów;
2) prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej
PSZOK), zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Kowary oraz odbieranie i
zagospodarowywanie odpadów komunalnych w nim gromadzonych;
3) odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii;
4) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbędnych;
5) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących z
gospodarstw domowych;
6) zorganizowanie i przeprowadzenie przy współpracy z Zamawiającym akcji w każdym roku
trwania umowy: akcja liść i akcja choinka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wiek taboru samochodowego / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 PLN. Pozostałe informacje nt.
wadium zawarte są w pkt. VII SIWZ
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:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 992, z poźn. zm.) lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych
przepisów.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali lub wykonują
należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, polegającą na odbiorze
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i/lub niezamieszkałych, na kwotę nie
mniejszą niż 100 000,00 PLN wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie; Wykonawca musi dysponować niezbędnymi do
wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami spełniającymi co najmniej warunki określone w
art. 9d. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1454 z
późn. zm.) co najmniej: a) 3 pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych
zmieszanych; b) 2 pojazdów przystosowanych do odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych; c) 1 pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; d) 1 pojazd do
odbioru prasokontenera.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wszystkie wymienione wyżej pojazdy muszą być:
— w dyspozycji Wykonawcy,
— trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu),
— zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu,
— przystosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych (strome, wąskie, kręte,
nieutwardzone odcinki dróg) oraz posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i
rozpylaniem przewożonych odpadów oraz maksymalnie minimalizującą wpływ opadów
atmosferycznych na odpady,
— wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i
miejscach postojów,
— wyposażone w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
umożliwiający weryfikację tych danych,

— wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu
pojemników;
— wyposażone w urządzenia umożliwiające odczyt kodów kreskowych znajdujących się na
workach do zbiórki odpadów segregowanych.
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:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie
gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji. Zabezpieczenie ustala
się na 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
przedmiotowego zadania w przypadkach opisanych w pkt. XV 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: 06/03/2019
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: 06/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, POLSKA,
pok. nr 13 (sala konferencyjna – I piętro - budynek A).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywanie jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie
ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Oferty będą otwierane w
kolejności wpływu.
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
VI.3)Informacje dodatkowe:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 Pzp,
tzn. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.Termin związania złożoną ofertą ustala się na 60 dni (sześćdziesiąt dni). Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
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:
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp art. 179198g).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa

02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2019

