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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607770-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzice: Usługi związane z odpadami
2020/S 245-607770
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Strzegomska 30
Miejscowość: Świebodzice
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-160
Państwo: Polska
E-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl
Tel.: +48 746669610
Faks: +48 746669610
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgk.swiebodzice.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zqk.swiebodzice.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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Świebodzice

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów z terenów gminy Świebodzice. Zamawiający
zgodnie z posiadanymi decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa dostarczać będzie
Wykonawcy odpady o następujących kodach:
2.a. 20 03 01 (niesegregowane mieszane odpady komunalne) w ilości 6 800 Mg/rok +/- 20 %;
2.b. 20 02 01(odpady podlegające biodegradacji) w ilości 470 Mg/rok +/- 20 %;
2.c. 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe)w ilości 470 Mg/rok +/- 20 % w każdym roku obowiązywania umowy;
2.d. 15 01 01 (opakowania z papieru) w ilości 315 Mg/rok +/- 20 %;
2.e. 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) 280 Mg/rok +/- 20 %;
2.f. ilości odpadów są wartościami prognozowanymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, na co
Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świebodzice

II.2.4)

Opis zamówienia:
3 Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
1. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),
2. ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2019 r. poz. 2010 z
późn. zm.),
3. ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r., poz.
1895 z późn. zm.),
4. ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2019 r., poz. 521 z późn. zm.),
5. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.),
oraz rozporządzeniami wydanymi na ich podstawie w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt całkowity zamówienia / Waga: 100

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Umowa dotyczy zamówień okresowych, wobec tego Zamawiający w ostatnim kwartale 2022 r. planuje
wznowienie postępowania.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
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:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w SIWZ
oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca
składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału
(kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca
może złożyć Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy
spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji w
części IV JEDZ.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który, posiada status RIPOK zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży:
1. oświadczenie, iż posiada status RIPOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z podaniem nr
uchwały właściwego sejmiku województwa określającej taki status.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
A. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 następujących

16/12/2020
S245
https://ted.europa.eu/TED

3/5

Dz.U./S S245
16/12/2020
607770-2020-PL

4/5

po sobie miesięcy, usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów komunalnych, o łącznej masie minimum
6 500 Mg (ton), lub
B. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 następujących
po sobie miesięcy usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy
zamieszkałej przez co najmniej 15 000 mieszkańców.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia i warunki zmiany umowy zostały określone w załączniku do SIWZ –
projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W z związku z upływem terminu realizacji umowy przez dotychczasowego Wykonawcę istnieje pilna potrzeba
zapewnienia realizacji zamówienia w najszybszym możliwym terminie.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2020
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, ul. Strzegomska 30, 58-160 Świebodzice, pokój nr 1. Otwarcie ofert następuje
poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
Grudzień 2022 r.
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się od dnia zawarcia umowy, a odbiór odpadów Wykonawca
będzie realizował przez okres 24 miesięcy nie wcześniej niż od 1.1.2021.
2. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca przed upływem terminu na składanie ofert
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2020
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