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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420105-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Międzyzdroje: Usługi związane z odpadami
2019/S 172-420105

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Międzyzdroje
811685591
ul. Książąt Pomorskich 5
Międzyzdroje
72-500
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Różańska
Tel.:  +48 913275652
E-mail: um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl 
Faks:  +48 913275630
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.miedzyzdroje.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.miedzyzdroje.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.271.6.2019.AR

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl
www.bip.miedzyzdroje.pl
www.bip.miedzyzdroje.pl
https://e-propublico.pl/
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90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnienie odbioru
i transportu odpadów komunalnych. Usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nie zamieszkują mieszkańcy, w części
zamieszkałych i w części niezamieszkałych położonych na terenie gminy Międzyzdroje, z wyłączeniem terenów
publicznych ogólnodostępnych, od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1. Odbiór odpadów komunalnych: teren gminy Międzyzdroje.
2. Transport odpadów komunalnych: z terenu gminy Międzyzdroje do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych dla regionu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, nie zamieszkują mieszkańcy, w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych
położonych na terenie gminy Międzyzdroje, z wyłączeniem terenów publicznych ogólnodostępnych, od 1.1.2020
r. do 31.12.2020 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: emisja spalin pojazdów wg normy EURO V- VI / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 175 328.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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

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:
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 14.12.2012 r. o odpadach,
dotyczącym transportującego odpady i zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwie usługi w zakresie odbioru,
transportu i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 5
000 Mg każda. Wykonawca nie może sumować ilości odpadów kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania
wymaganej wartości porównywalnej.
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.
5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach
polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez Zama

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. Podmiot realizujący zamówienie, do wykonania czynności opisanych przez zamawiającego w niniejszym
szczegółowym opisie zamówienia, zobowiązany jest:
1) zatrudnić na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej:
a) 12 osób, w tym 4 kierowców pojazdów o masie powyżej 3,5 t – w okresie sezonu wakacyjnego, tj.: od
1.7.2020 r. do 31.8.2020 r.
b) 6 osób, w tym 2 kierowców pojazdów o masie powyżej 3,5 t – w pozostałym okresie realizacji zamówienia;
2) przekazać zamawiającemu w terminie do:
a) 7.1.2020 r. wykazu zatrudnionych pracowników, o których mowa w ppkt 1 lit. b oraz potwierdzonych za
zgodność z oryginałem kopii umów o pracę z tymi pracownikami,
b) do 6.7.2020 r. r. wykazu zatrudnionych pracowników, o których mowa w ppkt 1 lit. a oraz potwierdzonych za
zgodność z oryginałem kopii umów o pracę z tymi pracownikami;
3) utrzymywania liczby pracowników, o których mowa w ppkt 1 lit. a i b, przez cały okres realizacji zamówienia.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 10/10/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 08/12/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego za pośrednictwem Platformy.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2019

http://uzp.gov.pl

