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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393537-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Głuszyca: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2016/S 216-393537

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Głuszyca
Głuszyca
58-340
Polska
Tel.:  +48 748866753
E-mail: b.miszczuk@gluszyca.pl 
Faks:  +48 748456339
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.gluszyca.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.gluszyca.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 z terenu Gminy Głuszyca z nieruchomości zamieszkałych i
częściowo zamieszkałych.
Numer referencyjny: IiR.271.3.9.2016

II.1.2) Główny kod CPV
90513100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:b.miszczuk@gluszyca.pl
http://www.bip.gluszyca.pl
www.bip.gluszyca.pl
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca, tj.
odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne, tzw. nieruchomości mieszane, odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych
odpadów, wyposażenie w sprawne technicznie pojemniki; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 3, stanowiący integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Stosownie do treści
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia.

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
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Głuszyca.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca, tj.:
1.odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
z nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane), zlokalizowanych na terenie Gminy
Głuszyca, wyposażenie nieruchomości w odpowiedniej wielkości pojemniki na odpady zmieszane wraz
z zagospodarowaniem odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej
na zasadach określonych w ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2.odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów zawierających frakcje: papieru i tektury, szkła,
tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych; 3.organizację selektywnej zbiórki odpadów;
4.organizowanie co najmniej po dwa razy w 2017 i 2018 roku (w kwietniu i w październiku) akcji odbioru
odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z
nieruchomości, wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów; 5.odbiór i zagospodarowanie odpadów
zielonych (kod odpadu 20 02 01), które odbierane będą w workach pojemności 120 l bezpośrednio z terenu
nieruchomości zamieszkałych co najmniej dwa razy w miesiącu, w okresie od 15 maja do 15 listopada;
6.opracowywanie we współpracy z Zamawiającym harmonogramów prowadzenia zbiórki odpadów;
7.wyposażenie nieruchomości w sprawne technicznie pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych; 8.uzgodnienie z właścicielami lub zarządcami nieruchomości miejsca usytuowania oraz terminy
dostarczenia pojemników do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych; 9.dysponowanie możliwościami
technicznymi w zakresie mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na
odpady komunalne; 10.dokonywanie bieżących napraw pojemników do zbiórki odpadów komunalnych
zmieszanych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a w razie konieczności wymienianie je na nowe;
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11.utrzymywanie pojemników do zbierania odpadów zmieszanych oraz do selektywnej zbiórki odpadów w tzw.
gniazdach w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 12.prowadzenie dokumentacji,
związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia; 13.Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 3, stanowiący integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Średni wiek pojazdów / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2018
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej działalności, tj. a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej
przez Burmistrza Głuszycy, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach co najmniej w zakresie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01
05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01
99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99
b) posiadają ważne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.4.2001 r.
o odpadach co najmniej w zakresie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01
06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02
01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99 lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach
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c) posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., prowadzonego przez marszałka województwa
lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka
województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 270 000 PLN (słownie: dwieście
siedemdziesiąt tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wiedza i doświadczenie:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
na udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca
wykonał lub wykonuje usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i
wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 2 000 Mg/rok.
2. Dysponowanie osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
a) minimum 1 osobą do nadzoru, posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie
doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,
b) minimum 5 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu,
kierowcy, ładowacze),
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, przeznaczonymi do realizacji zamówienia:
a) samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów zmieszanych
zbieranych w pojemnikach 60 l – 1100 l, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz
wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich
opróżniania – minimum 1 szt.,
b) samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu 900 kg do odbioru
odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach o pojemności do 2 500 l typu np. „dzwon”,
zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego
uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 1 szt,
c) samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów wielkogabarytowych
lub odpadów zmieszanych i segregowanych zbieranych w workach plastikowych, zabezpieczonym przed
wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które
zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 1 szt.,
d) sprawnymi technicznie pojemnikami do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemności 60 l – 1 100 l w
ilości dostosowanej do liczby nieruchomości i liczby osób korzystających z tych pojemników,
e) sprawnymi technicznie pojemnikami do gromadzenia odpadów segregowanych o pojemności do 2 500 l, w
określonej przez Zamawiającego kolorystyce: pojemniki w kolorze niebieskim na odpady zawierające frakcje:
papier i makulatura – minimum 58 szt., pojemniki w kolorze żółtym na odpady zawierające frakcje: metali,
tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – minimum 63 szt., pojemniki w kolorze zielonym na odpady
zawierające frakcje: opakowania ze szkła białego i kolorowego – minimum 47 szt.,
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f) bazą magazynowo-transportowo-biurową w odległości maksymalnej 60 km od granicy Gminy Głuszyca,
licząc po drogach publicznych, w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują
się: pomieszczenie/a administracyjno-socjalne dla pracowników, zaplecze biurowe dla pracownika/ów
odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, wyposażone
w szczególności w sieć telekomunikacyjną i Internet, miejsca przeznaczone do parkowania minimum 3
pojazdów do odbioru odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy
odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, legalizowana samochodowa
waga najazdowa – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, punkt bieżącej
konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady,
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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:

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: 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: 12/12/2016
Czas lokalny: 09:00

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: 12/12/2016
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
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Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pok. nr 11.

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 / listopad 2018 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Składanie odwołań reguluje Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2016

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio

