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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434336-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Świnoujście: Usługi związane z odpadami
2018/S 192-434336
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Świnoujście
811684290
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście
72-600
Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Fabich
Tel.: +48 913270627
E-mail: nfabich@um.swinoujscie.pl
Faks: +48 913279799
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.swinoujscie.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.um.swinoujscie.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 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Świnoujście
Numer referencyjny: WOS.271.1.2.2018

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 świadczenie następujących usług:
1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Świnoujście;
2) wyposażenie właścicieli ww. nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych
zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście oraz utrzymanie
ww. pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) prowadzenie w lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
dla mieszkańców Gminy Świnoujście (tzw. PSZOK);
4) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków zebranych w specjalnych pojemnikach.

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
90514000
90533000
90513100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasto Świnoujście

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia:
I. Odbiór odpadów komunalnych: (w sposób zgodny z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście oraz uchwałą Rady Miasta Świnoujście w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi):
1. Odbiór bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, tj.:
a) papieru,
b) metalu,
c) tworzyw sztucznych,
d) opakowań wielomateriałowych, odpady wymienione w pkt 2) lit. b-d mają być zbierane przez mieszkańców
łącznie w jednym pojemniku lub worku,
e) szkła,
f) odpadów ulegających biodegradacji,
g) naturalnych choinek,
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3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4) odpadów wielkogabarytowych,
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
2. Odbiór przeterminowanych leków z aptek wskazanych przez Zamawiającego.
II. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
1. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy,
2. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów
(zlokalizowanego w lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście),
3. Transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków odebranych z aptek.
III. Wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
W pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami opisanymi w obowiązującym
w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym.
IV. Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Świnoujście punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (PSZOK) w lewobrzeżnej części miasta
Świnoujście (wyspa Uznam).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do SIWZ pn. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia.
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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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

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. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w
okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;
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2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:
a) 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
2017 r. poz. poz. 1508) 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 2017 r. poz. 2344),
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania,
d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Minimalny poziom zdolności:
— Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia
działalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów, o których mowa w art.
41 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach, lub posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na
przetwarzanie odpadów;
b) posiada zgodny z obowiązującym prawem wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny;
c) posiada zezwolenie na transport odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub
wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;
d) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez właściwy organ, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia
13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa, ten lub ci z Wykonawców składających ofertę
wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełnić łącznie.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z
opracowanym wzorem umowy - 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: 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: 15/11/2018
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: 14/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Wyspiańskiego 35c, pok. 207, 72-600
Świnoujście, POLSKA

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:
Październik 2019
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia,
załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
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3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
złożonych przez Wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska
Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesanta, przetarg nieograniczony, „Oferta na Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
na terenie Gminy Miasto Świnoujście” oraz „nie otwierać przed 15.11.2018 r., godz. 10:30” - bez nazwy i
pieczątki Wykonawcy;
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było
odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
13. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, Zamawiający nie będzie
ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić
odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona
do miejsca wskazanego w pkt 12 ppkt 1) lecz wpłynie do kancelarii Urzędu Miasta.
14. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 150 000,00 PLN
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment
wpływu środków do Zamawiającego.
15. Formularz JEDZ należy przygotować, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć poprzez
dedykowaną platformę do obsługi komunikacji w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ w Rozdziale V
pkt 3.
16. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należny złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady
ich składania określone są w Rozdziale V SIWZ.
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 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Odwołujący mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2018
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