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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542228-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Garwolin: Usługi związane z odpadami
2019/S 221-542228
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Garwolin
Adres pocztowy: ul. Staszica 15
Miejscowość: Garwolin
Kod NUTS: PL925
Kod pocztowy: 08-400
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@garwolin.pl
Tel.: +48 257864242
Faks: +48 256843466
Adresy internetowe:
Główny adres: https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.garwolin.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miastogarwolin.ezamawiajacy.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 powstających na terenie miasta Garwolina na
nieruchomościach zamieszkałych oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
Numer referencyjny: WF.271.1.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie
miasta Garwolina na nieruchomościach zamieszkałych oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych zwanego dalej „PSZOK” w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

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
90511000
90512000
90514000
90533000
90513000
90513100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Garwolin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie
miasta Garwolina na nieruchomościach zamieszkałych oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych zwanego dalej „PSZOK” w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

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
Okres w miesiącach: 12
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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 musi wykazać, że:
1) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia
13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Garwolina,
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Garwolina;
2) posiadają pozwolenia na użytkowanie PSZOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli jest wymagane
prawem), posiadają stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, w tym
prowadzenia PSZOK, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2019.701 z późn. zm.); posiadają wpis do rejestru, o
którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że:
1) w wymaganym okresie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie usługę odpowiadającą
swym charakterem przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swym charakterem przedmiotowi
zamówienia rozumie się usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowania odpadów komunalnych z
budynków jednorodzinnych zamieszkałych i/lub niezamieszkałych i/lub w części stanowiących nieruchomość
zamieszkałą a w części niezamieszkałą bądź budynków wielolokalowych zamieszkałych i/lub niezamieszkałych
i/lub w części stanowiących nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą – tzw. blokach (spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe), o łącznej wielkości co najmniej 2 500 Mg/rok odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia.
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów
podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający
zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu;
2) dysponują lub będą dysponowali do realizacji przedmiotowego zamówienia niżej wymienionymi pojazdami
wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych:
a) samochodem specjalnym przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemnościach od 60 l do 1 100
l wyposażonym w wagę całkowicie zautomatyzowaną kompatybilną z identyfikatorami zamontowanymi na
pojemnikach z odpadami zmieszanymi i biodegradowalnymi, system ważenia ma dawać informacje o wadze
pojemnika z odpadami i miejscu odbioru wraz z danymi adresowymi – co najmniej 1 szt.,
b) samochodem specjalnym z HDS przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w
pojemnikach (z zabudową zabezpieczającą przed rozsypywaniem odpadów w czasie transportu)) – co najmniej
1 szt.,
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c) samochodem specjalnym z zabudową typu dźwig bramowy, przystosowanym do transportu pojemników typu
KP-7 oraz prasokontenera wyposażonym w wagę całkowicie zautomatyzowaną kompatybilną z identyfikatorami
zamontowanymi na pojemnikach z odpadami zmieszanymi i biodegradowalnymi, system ważenia ma dawać
informacje o wadze pojemnika z odpadami i miejscu odbioru wraz z danymi adresowymi – co najmniej 1 szt.
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:
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w dokumentach zamówienia, w
tym w sekcji 19 SIWZ – Istotne postanowienia 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

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: 19/12/2019
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: 19/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w czasie wskazanym za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego pod
https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/ i może ulec zmianie o czym wszyscy biorący udział w postępowaniu
wykonawcy zostaną powiadomieni za pomocą systemu.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju 24 Urzędu Miasta Garwolina.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w terminie wskazanym powyżej
oraz za pośrednictwem platformy, na karcie oferty/załączniki, w sposób automatyczny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III-IV kwartał 2020 roku.

VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
Zamawiający wymaga aby oferta zabezpieczona była wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych).
2. Zamawiający żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto).
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek
z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy również
Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
tj. 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 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) 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 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i
1655).
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie
wymagane dokumenty i oświadczenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa
ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/ Oferta
wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy)
oraz podpisana przez osoby/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, z zachowaniem formy
elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zamawiający informuje, że wymagania zamawiającego zostały określone w Specyfikacji Istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) dostępnej na Platformie zakupowej (zwana dalej „Platformą” lub „Systemem”) pod adresem:
https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
Ponadto ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia a także wszystkie inne
niezbędne dokumenty dostępne będą również pod adresem: www.garwolin.pl zakładka zamówienia publiczne,
http://umgarwolin.bip.e-zeto.eu zakładka zamówienia publiczne.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
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Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
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:
12/11/2019
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