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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564605-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Opatówek: Usługi związane z odpadami
2020/S 229-564605
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Opatówek
Krajowy numer identyfikacyjny: 250855239
Adres pocztowy: pl. Wolności 14
Miejscowość: Opatówek
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-860
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@opatowek.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.opatowek.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-propublico.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://e-propublico.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 transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Numer referencyjny: Zp.In.271.19.2020

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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1. Charakterystyka gminy została zawarta w załącznikach do SIWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i transportu odpadów:
1) zmieszanych odpadów komunalnych;
2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: papier, metale, tworzywa sztuczne,
metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne;
3) popiół/żużel z palenisk domowych;
4) przeterminowanych leków;
5) wywóz nieczystości z koszy ulicznych;
6) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbiórki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz realizacja zamówienia zostało określone w załącznikach do
SIWZ.
4. Realizacja zamówienia odbywać będzie się w następującym okresie: od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31
grudnia 2023 r.
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: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Opatówek

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Charakterystyka gminy została zawarta w załącznikach do SIWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i transportu odpadów:
1) zmieszanych odpadów komunalnych;
2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: papier, metale, tworzywa sztuczne,
metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne;
3) popioł/żużel z palenisk domowych;
4) przeterminowanych leków;
5) wywóz nieczystości z koszy ulicznych;
6) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbiórki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz realizacja zamówienia zostało określone w załącznikach do
SIWZ.
4. Realizacja zamówienia odbywać będzie się w następującym okresie: od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31
grudnia 2023 r.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowe / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2021
Koniec: 31/12/2023
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.2.13)

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 wysokości 50 000.00 PLN.
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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:
1) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 poz. 1454 z
późn. zm.) prowadzonego przez Burmistrza Gminy Opatówek w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
komunalnych objętych przedmiotem zamówienia lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka
Województwa, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz.
701 z poźn. zm.) lub zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
3) Ocena spełniania tych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia w oparciu o oświadczenie oraz wyżej wymienione dokumenty.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał na podstawie informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie:
jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Ocena
spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu
o oświadczenie oraz dokumenty wymienione wyżej.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 400 000,00 PLN (brutto). Ocena spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu wykaz
wykonanych usług i dokumentów przedłożonych w ofercie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert. Z treści wykazu i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca
spełnia ten warunek.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym
potencjałem technicznym do wykonania zamówienia w szczególności:
— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
służących
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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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/12/2020
Czas lokalny: 09:45

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: 27/02/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedzibie Zamawiającego pokój nr 15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
• Jednolity europejski dokument zamówienia.
• Formularz oferty.
• Formularz cenowy.
• Potwierdzenie wniesienia wadium.
• Pełnomocnictwo jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
• Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem notarialnie.
• Oświadczenie emisji spalin Euro 5.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
• Dokument potwierdzający niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków.
• Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy.
• Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
• Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.
• Koncesja, zezwolenie lub licencja.
• Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
• Wykaz dostaw lub usług.
• Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.
• Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
• Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.
• Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2020
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