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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403047-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wołomin: Usługi związane z odpadami
2017/S 196-403047
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
Wołomin
05-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzostek-Cop
Tel.: +48 227633071
E-mail: przetargi@wolomin.org.pl
Faks: +48 227633066
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wolomin.org
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://wolomin.org/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski, Stanowiska podawcze – punkt informacyjny nr 1, 2, 3 (parter)
ul. Ogrodowa 4
Wołomin
05-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzostek-Cop, Magdalena Michalska
E-mail: przetargi@wolomin.org.pl
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wolomin.org/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i
niezamieszkanych oraz działek rekreacyjnych z terenu Gminy Wołomin.
Numer referencyjny: ZP.271.47.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkanych i niezamieszkanych oraz działek rekreacyjnych z terenu Gminy Wołomin.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wołomin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkanych i niezamieszkanych oraz działek rekreacyjnych z terenu Gminy Wołomin. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Zał. 1A do SIWZ.

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
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
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, dotyczących
odbioru odpadów komunalnych, na warunkach zawartych w Istotnych Postanowieniach Umowy.
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 wykazał, że:
— jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Wołomina, w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
— posiada decyzję zezwalającą na zbieranie i transport wszystkich rodzajów odpadów obejmujących
zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony
min. przez jednego z Wykonawców.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
— posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1 500 000 PLN,
— był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę minimum 1 500 000 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić
łącznie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— w zakresie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę odbioru odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości,
w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy, o masie łącznej min. 13 000 Mg z jednego zlecenia.
Wykonawca musi wykazać, że usługa ta została wykonana należycie.
Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi
w wykazie wykonanych usług lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług
wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną
wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.
— w zakresie zdolności technicznej – Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał ,że dysponuje lub będzie
dysponował na czas realizacji zamówienia następującym potencjałem technicznym:
8 samochodami specjalistycznymi – bezpylnymi o minimalnej kubaturze 10 m³ każdy,
2 specjalistycznymi sprzętami skrzyniowymi z HDS, przystosowanymi do rozładunku pojemników typu Igloo do
gromadzenia odpadów segregowanych,
5 hakowcami do obsługi pojemników o poj. od 7 m³ do 33 m³,
ww. pojazdy muszą być wyposażone w GPS,
min. 350 pojemnikami o pojemności od 120 l. do 2,5 m³ do odbioru odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie oraz odpadów ulegających biodegradacji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony
min. przez jednego z Wykonawców.
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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:
Postanowienia umowy zawarto w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) wprowadzenia znaczących zmian w obowiązującej ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości i
porządku w gminach w zakresie nałożonych na gminę obowiązków dotyczących gospodarki odpadami,
b) zmiana podatku VAT w zakresie usług objętych postępowaniem.
Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu
do umowy.

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: 21/11/2017
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: 21/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, pok. 225.

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

12/10/2017
S196
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/5

Dz.U./S S196
12/10/2017
403047-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

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:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp
w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2017
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