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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420688-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Międzyzdroje: Usługi związane z odpadami
2020/S 174-420688

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Międzyzdroje
Krajowy numer identyfikacyjny: 811685591
Adres pocztowy: Książąt Pomorskich 5
Miejscowość: Międzyzdroje
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Różańska
E-mail: um@miedzyzdroje.pl 
Tel.:  +48 913275652
Faks:  +48 913275630
Adresy internetowe:
Główny adres: https://e-propublico.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zapewnienie odbioru i transportu odpadów 
komunalnych
Numer referencyjny: RI.ZP.271.14.2020.AR

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych (nieruchomości mieszane), 
położonych na terenie gminy Międzyzdroje, od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do wniosku.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odbiór odpadów komunalnych: teren gminy Międzyzdroje

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych (nieruchomości mieszane), 
położonych na terenie gminy Międzyzdroje, od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do wniosku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin pojazdów wg normy Euro V–VI – wskaźnik E / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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 wysokości 30 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów, tj. posiadają:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Międzyzdrojów w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
b) aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
dotyczący transportującego odpady i zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 1 000 
000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 
000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);
b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion 
złotych).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zdolność techniczna
Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym jak niżej:
a) co najmniej 2 (słownie: dwa) pojazdy przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z 
pojemników o pojemności od 60 l do 1 100 l;
b) co najmniej 2 (słownie: dwa) pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych z pojemników o pojemności od 60 l do 1 100 l;
c) co najmniej 1 (słownie: jeden) pojazd przystosowany do opróżniania pojemników/worków o pojemnościach 
od 60 l do 120 l o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t;
d) co najmniej 1 (słownie: jeden) pojazd do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej;
e) co najmniej 1 (słownie: jeden) pojazd specjalny z HDS przystosowany do odbioru odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp.,
— emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych 
wyszczególnionych w pkt 3 ppkt a, b i c musi być zgodna z obowiązującymi przepisami – nie niższa niż Euro IV,
— pojazdy wyszczególnione w pkt 3 ppkt a, b i c winny być wyposażone w trakcie realizacji zamówienia w 
jednolity system monitoringu i zestaw kamer monitorujących, zgodnie z opisem w pkt 7.11 szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia.
Zdolność zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: dwie usługi w zakresie odbioru, 
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transportu i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 3 
000 Mg każda. Wykonawca nie może sumować ilości odpadów kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania 
wymaganej wartości porównywalnej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia.

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:
1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ. Wzór umowy 
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 2 do 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: tak

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: 13/10/2020
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: 11/12/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/10/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana w 
dniu 2 września 2020 r. zarządzeniem Burmistrza nr 183/RI/2020.

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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
— jednolity europejski dokument zamówienia,
— formularz ofertowy.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
— dokument potwierdzający niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków,
— dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy,
— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,
— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
— 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,
— ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
— wykaz dostaw lub usług,
— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.
Informacje dodatkowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12–23 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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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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.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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:
03/09/2020
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