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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151462-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzelce Opolskie: Usługi związane z odpadami
2017/S 078-151462

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Strzelce Opolskie
pl. Myśliwca 1
Osoba do kontaktów: Hubetr Waloszek
47-100 Strzelce Opolskie
Polska
Tel.:  +48 774049338
E-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl 
Faks:  +48 774614422
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.strzelceopolskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce Opolskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Strzelce Opolskie.

mailto:przetargi@strzelceopolskie.pl
http://www.strzelceopolskie.pl
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Kod NUTS PL522

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, niezamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, zlokalizowanych w gminie Strzelce Opolskie oraz ich transport, jak również
zagospodarowanie zebranych odpadów (poza popiołami), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90511000, 90512000, 90533000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
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 poza popiołami. Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane selektywnie
(zmieszane odpady opakowaniowe wraz z makulaturą i drobnymi elementami z tworzyw sztucznych i metalu,
szklane odpady opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji i popioły) zgromadzone w workach lub
pojemnikach ustawionych przy nieruchomościach. Odebrane popioły będą transportowane na Składowisko
odpadów w Szymiszowie. 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.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2017. Zakończenie 30.6.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie za rzeczywiście wykonany zakres usługi.
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2. Przewiduje się jednokrotną waloryzację zaoferowanych cen o wskaźnik inflacyjny.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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 spełnia wymogi
uprawniające do:
1) prowadzenia działalności regulowanej w zakresie odbierania od nieruchomości odpadów komunalnych,
których rodzaj został określony w SIWZ, zgodnie z przepisem art. 9b. 1. ustawy z 13.9.1996 roku o utrzymaniu
w czystości i porządku w gminach,
2) prowadzenia transportu odpadów, który rodzaj został określony w SIWZ, zgodnie z przepisem art. 50 ust. 3
oraz art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
3) odbierania od właścicieli nieruchomości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie
przepisem art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
W celu potwierdzenia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia:
1) właściwy wpis do Rejestru działalności regulowanej, prowadzony przez Burmistrza Strzelce Opolskich na
podstawie art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, uprawniający do prowadzenia
działalności regulowanej w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, których
rodzaj został określony w SIWZ,
2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013r.
poz. 21) lub zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach wykaże że posada aktualne
zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ bądź jest wpisany do rejestru prowadzonego
przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzącego transport
odpadów,
3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013 poz. 1155 z późn.zm.).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni przedmiotowy
warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną zdolność techniczną
i zawodową oraz wykaże że:
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1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, usługi
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) o łącznej ilości co najmniej 10 000 Mg;
2) – dysponuje, co najmniej trzema samochodami spełniającymi wymogi norm emisji spalin nie niższą niż
Euro 3 (zgodnie z treścią Dyrektywy 98/69/EC), które łącznie będą umożliwiać odbiór odpadów komunalnych
zmieszanych i zebranych selektywnie, zgromadzonych w pojemnikach o pojemności 60, 80, 120, 240 i 1100l lub
kontenerach KP-7.
W celu potwierdzenia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia:
1) wykaz dostaw wykonanych lub 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy lub referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Poziom recyklingu. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.1.5.2017
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.5.2017 - 08:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 25.5.2017 - 9:00
Miejscowość:
47-100 Strzelce Opolskie; pl. Myśliwca 1
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: I półrocze 2019 roku.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
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
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których
interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI – Środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy PZP i wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dodatkowo odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed
upływem tego terminu.
3. Odwołanie wnosi się w termie wynikającym z zapisów art. 182 ustawy PZP, w szczególności:
3.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób,
3.2. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień SIWZ,
3.3.w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec czynności innych niż
określone w pkt 3.1 i 3.2.,
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej
operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.4.2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

