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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Strzelce Opolskie
pl. Myśliwca 1
Strzelce Opolskie
47-100
Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Waloszek
Tel.: +48 774049338
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Faks: +48 774614422
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzelceopolskie.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.strzelceopolskie.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://miniportal.uzp.gov.pl
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 pochodzących z terenu
Gminy Strzelce Opolskie
Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2019
II.1.2) Główny kod CPV

90500000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
niezamieszkałych oraz mieszanych, na których powstają odpady
komunalne, zlokalizowanych w gminie Strzelce Opolskie oraz ich
transport, jak również zagospodarowanie zebranych odpadów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
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
90511000
90512000
90513000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Strzelce Opolskie
II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór i transport odpadów
komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie (miasta i wszystkich
sołectw) od wszystkich wytwórców oraz zagospodarowanie odebranych
odpadów. Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane
selektywnie (zmieszane surowce wtórne, papier, szklane odpady
opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji i popioły) zgromadzone w
workach lub pojemnikach ustawionych przy nieruchomościach. Wykonawca
zobowiązany będzie również do organizacji „mobilnej” zbiórki odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego z terenu całej Gminy. Zakres obejmuje także prowadzenie
dokumentacji związanej z realizacją 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: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2021
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą
zawierać katalog elektroniczny
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:
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz
wykaże że:
• posiada uprawnienia do prowadzenia działalności regulowanej w
zakresie odbierania z terenu gminy Strzelce Op. odpadów komunalnych,
których rodzaj został określony w SIWZ, zgodnie z przepisem art. 9b ust. 1
i art. 9c ust. 1 ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm),
• posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),
w zakresie transportu odpadów (art. 50 ust. 5 lit. b tej ustawy), zgodnie z
wymogiem określonym w przepisie art. 50 ust. 3 ustawy o odpadach.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że
posiada niezbędną zdolność techniczną i zawodową oraz wykaże że:
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje,
minimum jedno zamówienie publiczne, obejmujące swoim zakresem
usługę odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) w
ilości nie mniejszej niż 10 000 Mg, to jest w ramach jednej zakończonej
lub realizowanej umowy odebrał co najmniej 10 000 Mg odpadów
komunalnych zmieszanych;
• dysponuje, co najmniej trzema samochodami specjalistycznymi do
odbioru odpadów z funkcją kompaktowania, spełniającymi wymogi norm
emisji spalin nie niższej niż Euro 3 (zgodnie z treścią Dyrektywy
98/69/EC).
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:
Istotne postanowienia umowy, w tym zakres oraz warunki dopuszczalnych
jej zmian, zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącej załącznik 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: 22/05/2019
Czas lokalny: 10:10
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: 20/07/2019
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Plac Myśliwca 1; 47-100
Strzelce Opolskie)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i
otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne,
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
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:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: kwiecień 2021
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości 150
000,00 PLN.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 7 i 8 ustawy Pzp.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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:
16/04/2019

