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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398531-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kwidzyn: Usługi związane z odpadami
2019/S 162-398531
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
Kwidzyn
82-500
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Foryś
Tel.: +48 552614173
E-mail: przetargi@gminakwidzyn.pl
Faks: +48 552792306
Kod NUTS: PL638
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gminakwidzyn.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.gminakwidzyn.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://epuap.gov.pl/wsp/portal

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:
Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Kwidzyn
Numer referencyjny: ZP.271.14.2019

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 usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Kwidzyn w okresie
od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r., w taki sposób aby zostały zapewnione poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczona masa 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
90513100
90511200
90512000
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Kwidzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Kwidzyn w okresie
od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r., w taki sposób aby zostały zapewnione poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczona masa odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania.
W ramach zleconej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Odbierania z wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w każdej ilości
zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych.
2) Odbierania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w każdej ilości selektywnie
zbieranych, w workach i/lub w pojemnikach, odpadów komunalnych następujących frakcji:
− papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
− tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
− metale oraz opakowania z metali - np. puszki,
− opakowania wielomateriałowe,
− szkło oraz opakowania ze szkła,
− popiół,
− odpady ulegające biodegradacji w tym odpadów zielonych, bioodpadów i opakowań ulegających
biodegradacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr A do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów selektywnie zbieranych ze wszystkich
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Kwidzyn, odbywać się będzie
zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym Załącznik nr B do SIWZ.
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: 01/01/2020
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

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:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Kwidzyn, zgodnie z art. 9 b i 9c ustawy z dnia
13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1454
ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 6.3.2018 roku - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 roku, poz. 650 ze
zm.);Zaświadczenie to musi obejmować co najmniej rodzaje odpadów określone w załączniku nr A do SIWZ;
b) posiada zezwolenie na transport odpadów lub potwierdzenie wpisu do rejestru transportujących odpady
prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa, na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach. Dokumenty te muszą obejmować co najmniej rodzaje odpadów określone w Załączniku nr A do
SIWZ;
c) posiada wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, (BDO, Dział VII) w
zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia;
d) posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub
zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach (Umowa z Regionalną instalacją do przetwarzania
odpadów komunalnych - RIPOK).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
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Zawarł odpowiednie umowy ubezpieczenia, celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego
lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od
Wykonawcy: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia - zgodnie z Rozdz. V ust. 1 pkt 4 SIWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, należycie
świadczył w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 m-cy co najmniej jedną usługę, polegającą na odbieraniu
i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z ich zagospodarowaniem o łącznej
wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto. Poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zamawiający rozumie przekazanie odpadów do odzysku, recyklingu, składowania lub unieszkodliwiania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od
Wykonawcy: Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

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 informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik
nr 3 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
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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: 01/10/2019
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: 30/11/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Gminy Kwidzyn przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn, pokój 22, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini Portalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest
jawne.Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
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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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych od Wykonawców w przedmiotowym
postępowaniu – w tym wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – zostały wskazane w SIWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny
ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp
w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu
usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w załączniku nr A do SIWZ stanowiącym
OPZ. Zamawiający informuje, że zamówienia o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach
określonych we wzorze umowy - stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ z uwzględnieniem dodatkowych
negocjacji dot.realizacji zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w szczególności terminu,
wynagrodzenia, kar umownych.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
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5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych PDF, DOC, DOCX i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć
w oryginale.
6. Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) dokumenty wymienione rozdziale VI. SIWZ.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również będzie się
komunikować się z Wykonawcami, za pomocą poczty elektronicznej email: przetargi@gminakwidzyn.pl .
8. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów zostały określone w rozdz. VI SIWZ.
9. Pozostałe informacje ze względu na ograniczoną liczbę znaków zawarte są w treści SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2019
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