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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161867-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Usługi transportu odpadów
2020/S 068-161867

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 28
Miejscowość: Ostróda
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Dobkiewicz
E-mail: dobkiewicz@czystesrodowisko.eu 
Tel.:  +48 895065023
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.czystesrodowisko.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zg-ostroda.ezamawiajacy.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
Inny rodzaj: związek gmin

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na
terenie sektora IV obejmującego gminę: miasto Ostróda
Numer referencyjny: SOA.271.4.2020/Sektor IV

II.1.2) Główny kod CPV
90512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:dobkiewicz@czystesrodowisko.eu
https://www.czystesrodowisko.eu
https://zg-ostroda.ezamawiajacy.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie obejmującym gminy: miasto Ostróda w okresie od
1.6.2020 do 31.12.2023.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (oraz jako Załącznik nr 1 do
umowy).
Realizując usługę, Wykonawca będzie sukcesywnie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz mieszanych z pojemników lub worków na odpady komunalne, o
pojemności i kolorystyce określonej w obowiązującym w danej gminie regulaminie, z częstotliwością i w sposób
wynikający z regulaminu oraz uchwały, transportował zebrane odpady i przekazywał je do instalacji oraz
świadczył pozostałe usługi opisane w umowie i OPZ.

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
34928480
90500000
90513100
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dla sektora IV – teren gmin: miasto Ostróda

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie obejmującym gminy: miasto Ostróda w okresie od
1.6.2020 do 31.12.2023.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (oraz jako Załącznik nr 1 do
umowy).
1. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:
1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a. odpady niesegregowane zmieszane – w każdej ilości;
b. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół z
palenisk domowych – w każdej ilości;

c. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w ilości nie większej niż 0,5 m 3 na rok na
właściciela nieruchomości.
2) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
a. odpady niesegregowane zmieszane – w ilościach zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości, lecz
nie mniej niż minimalna pojemność pojemników lub worków przewidziana dla danego rodzaju nieruchomości w
regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie obowiązującym na terenie danej gminy;
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b. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady – w ilościach
zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości.
3) od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób określony
w pkt 1 i 2 powyżej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące
do gromadzenia odpadów i utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie technicznym i
sanitarnym, w sposób i w zakresie opisanym w dziale IV OPZ.

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: 01/06/2020
Koniec: 31/12/2023
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:
Warunki udziału w postępowaniu (szczegółowo określone w SIWZ).
Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie: miasta Ostróda;
2) posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – w
zakresie koniecznym do realizacji umowy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału w postępowaniu (szczegółowo określone w SIWZ).
Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
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1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy
złotych 00/100) wraz z dowodem uiszczenia składki;
2) posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
Jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w walutach obcych, Zamawiający przeliczy
ich wartość, przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału w postępowaniu (szczegółowo określone w SIWZ).
Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1. zdolności technicznej i zawodowej.
Minimalny poziom zdolności.
Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna:
1) wykonanie usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, przynajmniej jednej usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych o wartości co najmniej 1
000 000,00 PLN (jeden milion złotych) brutto i tonażu odebranych odpadów co najmniej 5 000 Mg.
2) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej wymienionym sprzętem:
a. pojazdy:
— co najmniej 2 pojazdami typu śmieciarka spełniającymi normę emisji spalin co najmniej Euro 4 lub
równoważną przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— co najmniej 6 pojazdami typu śmieciarka z funkcją kompaktującą spełniającymi normę emisji spalin co
najmniej Euro 4 lub równoważną do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych
w workach, zaś w przypadku certyfikowanych pojazdów dwukomorowych – za 2 pojazdy może być uznany 1
pojazd (4 pojazdy jednokomorowe i 1 pojazd dwukomorowy, jednak w sumie nie mniej niż 5 pojazdów) oraz w
przypadku certyfikowanych pojazdów trójkomorowych – za 3 pojazdy może być uznany 1 pojazd (3 pojazdy
jednokomorowe i 1 pojazd trójkomorowy, jednak w sumie nie mniej niż 4 pojazdy),
— co najmniej 1 pojazdem małogabarytowym, tj. o masie dopuszczalnej do 7,5 tony spełniającym normę emisji
spalin co najmniej Euro 4 lub równoważną do odbioru odpadów z miejsc o ograniczonym dostępie,
— co najmniej 2 pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (skrzyniowe) spełniającymi
normę emisji spalin co najmniej Euro 4 lub równoważną,
— co najmniej 2 pojazdami dostosowanymi do przewozu kontenerów wyposażonymi w urządzenie hakowe/
bramowe spełniającymi normę emisji spalin co najmniej Euro 4 lub równoważną.
b. baza magazynowo-transportowa:
— dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy
sektora IV, spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z
2013 r. poz. 122).
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Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy ich wartość, przyjmując
średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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:
Warunki realizacji umowy zostały dokładnie określone w OPZ oraz SIWZ.

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: 06/05/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/05/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w dniu 6 maja 2020 r. o
godz.10.15.

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
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Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

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 Warszawa
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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej (przysługują na podstawie przepisów działu VI ustawy Pzp) – opisane zostały w SIWZ
(dokumentacja zamówienia).
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
środki ochrony prawnej (określone szczegółowo w dziale VI ustawy Pzp) to:
1. odwołanie;
2. skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 Warszawa
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:
01/04/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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