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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201781-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Godziesze Wielkie: Usługi związane z odpadami
2017/S 101-201781

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10
Godziesze Wielkie
62-872
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Jędrasiewicz, Dorota Kozica, Anna Pilarczyk
Tel.:  +48 627611089
E-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl 
Faks:  +48 627611089
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.godzieszewielkie.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.godzieszewielkie.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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze
Wielkie z obowiązkiem złożenia oferty wariantowej.
Numer referencyjny: ZP-U.271.02.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:godziesze-wi@zgwrp.org.pl
www.godzieszewielkie.pl
www.godzieszewielkie.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze
Wielkie z obowiązkiem złożenia oferty wariantowej na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
nr 1 i nr 2 do SIWZ.

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
90500000
90510000
90514000
90512000
90513100
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Godziesze Wielkie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Godziesze Wielkie z podziałem na następujące frakcje:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) papier,
c) szkło,
d) metale i tworzywa sztuczne,
e) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
f) problematyczne w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2 x w roku (w
tym m.in. odpady wielkogabarytowe, opony, odpady niebezpieczne, budowlane i remontowe (Zamawiający
przewidział limit na odpady budowlane i remontowe jednorazowo odebrane od właściciela nieruchomości – do
100 kg ),
2) zapewnienie właścicielom nieruchomości worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki i
gromadzenia odpadów,
3) zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników przeznaczonych na odpady, które nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny i dbałość o ich należyty stan techniczny.
wraz z obowiązkiem złożenia oferty wariantowej na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie.

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2017
Koniec: 30/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
tj. posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania oraz wykonał usługę odbioru odpadów komunalnych wykonaną na rzecz właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum
1 500 Mg. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada:aktualny
wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9b i następnych ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę, lub inny dokument potwierdzający,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
wykonywanym przedmiotem zamówienia – o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz co najmniej jeden
pojazd umożliwiający odbieranie odpadów problematycznych (m. in.: wielkogabaryty, opony, odpady
niebezpieczne,… – szczegółowe informacje w zał. Nr 1 i Nr 2 do niniejszej SIWZ) a także co najmniej jeden
pojazd umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości trudnodostępnych.
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi
teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą
posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz
minimalizującą
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oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju. Pojazdy muszą być wyposażone
w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.

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. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ i jej załącznikach.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych)
3. SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

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: 29/06/2017
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: 29/06/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, Pokój nr 10 (sale sesyjna).

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:

www.godzieszewielkie.pl
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I półrocze 2020 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
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiającyjest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2) Odwołanie przysługuje wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
d) opisu przedmiotu zamówienia
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) 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.
4) Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy art.180 – 198 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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