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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: Monika Borkowska
E-mail: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Faks: +48 227278191
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.tarczyn.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.tarczyn.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
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017-2019

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 z terenu Gm
Tarczyn 2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki o gromadzenia odpadów, 3) mycie i dezynfekcja
przekazanych pojemników, 4) przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
6) konserwacja i przegląd kanalizacji sanitarnej i deszczowej punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
7) usuwanie i sprzątanie nielegalnych wysypisk, 8) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na
temat prawidłowej segregacji odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz
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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: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Tarczyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gm Tarczyn 2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki o gromadzenia odpadów zmieszanych
i odpowiednich frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny, 3) mycie i dezynfekcja przekazanych
pojemników, 4) przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 6) konserwacja
i przegląd kanalizacji sanitarnej i deszczowej punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 7) usuwanie i
sprzątanie nielegalnych wysypisk, 8) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat prawidłowej
segregacji odpadów. Szczegółowy opis 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: 01/12/2017
Koniec: 31/05/2019
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
Kryteria oceny ofert:
1) cena 60%; 2) czas rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę 30%; 3) zakres kampanii informacyjnoedukacyjnej 10%
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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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:
Wykonawca ma posiadać 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem (w ciągu ostatnich 5 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. 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
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane wykonane należycie – załącznik nr 4 do siwz.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
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• oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 do siwz,
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:
Wzór umowy określa załącznik nr 6 do siwz.
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 w pkt. 14.3 siwz oraz we wzorze umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności
zagwarantowania ciągłości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Tarczyn. Brak realizacji
usług odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawowym wymogiem stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia
ludzi, naruszenie zasad ochrony środowiska, a także powstanie trudnych do odwrócenia szkód w środowisku.
Konieczna jest zatem ochrona interesu mieszkańców oraz środowiska. Zamawiający nie może zatem pozwolić
na brak ciągłości odbierania odpadów. Przeprowadzenie postępowania z zachowaniem terminu składania ofert,
określonego w art. 43 ust. 2 Pzp nie jest jednak możliwe, ponieważ rozstrzygnięcie postępowania nastąpiłoby
dopiero po upływie terminu obowiązywania obecnej umowy.

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: 18/10/2017
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

5/6

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/12/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Tarczynie ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn sala przy pok. nr 114

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I kwartał 2019r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Zamawiający
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (tzw.
JEDZ)
Zamawiający wykluczy Wykonawcę (art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp) w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe. Obligatoryjne przesłanki
wykluczenia zawiera art. 24 ust. 1 Pzp
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń:
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, (Wykonawca nie będzie zobowiązany przedkładać tego
dokumentu jeśli Zamawiający na podstawie danych zawartych w ofercie (nazwa, NIP, REGON) będzie w stanie
uzyskać go z ogólnie dostępnych rejestrów (KRS on-line, CEiIDG) – art. 26 ust. 6 Pzp)
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
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e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
Wymagane wadium - 100 000 zł
Oferty należy sporządzić w języku polskim i złożyć w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17,
pokój numer 3 na parterze (Obsługa Interesantów).
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

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:
29/09/2017

