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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Tarczyn
ul. Juliana Stępkowskiego 17
Tarczyn
05-555
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Borkowska
E-mail: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Faks: +48 227278191
Kod NUTS: PL12
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=154703
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=154703
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
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017-2020
Numer referencyjny: PI.271.2.2017.MBO

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z terenu Gminy Tarczyn,
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, ich mycie i dezynfekcja,
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3) wyposażenie nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz na wniosek
właściciela nieruchomości w worki do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów zebranych w sposób
selektywny i w pojemniki typu ”big-bag”,
4) przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
5) usuwanie i sprzątanie nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, które Zamawiający będzie zgłaszał
w razie konieczności telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany będzie
zlikwidować nielegalne wysypisko w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
Koszt usuwania nielegalnych wysypisk Wykonawca ma wliczyć w cenę ofertową.
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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL12
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Tarczyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, rzetelnością,
najlepszą wiedzą, zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
1) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. UE. L 2008.312.3),
2) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
4) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o
odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi,
5) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
6) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczania masy tych odpadów,
7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
8) Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr
1042/161/16 z dnia 28 czerwca 2016 r.,
9) Uchwałą Nr 104/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z
uwzględnieniem lat 2018-2023.
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10) Uchwałą Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn,
11) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowanie odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych musi być zgodne z hierarchią postępowania z odpadami
określoną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów innych niż odpady
komunalne, powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Ilości odpadów, wszelkie wymagania oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawiera 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: 01/06/2017
Koniec: 30/09/2020
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
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, do 50% wartości
zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu przedmiotu zamówienia w takim
samym zakresie i zostaną udzielone w razie konieczności pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich
środków finansowych przez Zamawiającego.

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:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (objętych przedmiotem
zamówienia) od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Tarczyna.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ma posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 300 000,00 zł.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
• Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
2 usług, polegających na odbiorze odpadów komunalnych z min. 2000 nieruchomości (zabudowa jednorodzinna
i wielorodzinna) przez okres co najmniej 6 miesięcy (z każdej nieruchomości). Zamawiający blok mieszkalny
wielorodzinny rozumie jako jedną nieruchomość.
• Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej 4 kierowcami, posiadającymi uprawnienia do kierowania
pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadów komunalnych.
• Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej czterema pojazdami do odbierania od właścicieli
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co
najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, co najmniej jednym pojazdem do
odbioru odpadów typu popiół- żużel (pojemników typu big bag) oraz jednym pojazdem który codziennie bazował
będzie na terenie PSZOK w celu realizacji zgłoszeń reklamacyjnych. Każdy pojazd ma spełniać warunki,
określone w § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pojazdy mają być
wyposażone w GPS, aparat fotograficzny do rejestracji zdarzeń.
• Wykonawca ma wykazać, że dysponuje bazą magazynowo - transportową, położoną na terenie Gminy
Tarczyn lub w odległości do 60 km od granic administracyjnych Gminy Tarczyn.
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:
Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 5 dni przed
terminem podpisania umowy, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu
wspólnego.
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany aktów prawnych, mających wpływ na realizację zamówienia,
2) zmiany aktów prawa miejscowego,
3) konieczności zastosowania klauzul waloryzacyjnych, określonych we wzorze umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie NWU w wysokości 10% łącznej ceny oferty
brutto.

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

5/6

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: 20/03/2017
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
Oferta musi zachować ważność do: 19/05/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Tarczynie,
ul. J. Stępkowskiego 17, sala przy pok. nr 114 (wejście przez sekretariat Burmistrza), I piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej
obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty.

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:
Zamawiający przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. Formy wniesienia wadium Zamawiający określił w SIWZ.
Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności w zakresie usług, w tym
w szczególności kierowcy oraz osoby odbierające odpady z posesji były zatrudnione w ramach stosunku pracy
jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2017

