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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301770-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bartoszyce: Usługi wywozu odpadów
2018/S 132-301770
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Bartoszyce
pl. Zwycięstwa 2
Osoba do kontaktów: Małgorzata Mycio
11-200 Bartoszyce
Polska
Tel.: +48 897627717
E-mail: m.mycio@gmina-bartoszyce.pl
Faks: +48 897621293
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.gmina-bartoszyce.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
Sprawy gospodarcze i finansowe

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 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartoszyce i ich
transport do RIPOK właściwej dla Gminy Bartoszyce w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r.

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
Kod NUTS PL622
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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 usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych segregowanych i
niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartoszyce i ich transport do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) właściwej dla Gminy Bartoszyce tj.
stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński zgodnie z
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2016-2022
oraz przepisami prawa polskiego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór stałych odpadów komunalnych zgromadzonych w workach z
tworzyw sztucznych, odpowiednio oznakowanych i opisanych dla konkretnej nieruchomości z rozróżnieniem
na poszczególne frakcje gromadzonych przy drogach, odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach i
kontenerach oraz dostarczanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000

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:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1. Dostarczanie Zamawiającemu w ciągu 24 m-cy szacunkowo około 111 538 szt. worków o pojemności 120 l
do selektywnego zbierania odpadów w tym:
— Żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal
Około 45 590 szt.
— Niebieski z przeznaczeniem na papier i opakowania z papieru/tektury około 22 795 szt,
— Zielony z przeznaczeniem na opakowania szklane białe i kolorowe około 22 795 szt,
— Brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone, ulegające biodegradacji około 10 358 szt,
— Szary z przeznaczeniem na wygaszone popioły z palenisk domowych około 10 000 szt.
Worki powinny być odpowiednio wytrzymałe a na odpady posegregowane wyraźnie oznakowane (przypisane
do konkretnej nieruchomości). Intensywność zabarwienia (przezroczystość) worka powinna pozwalać na ocenę
zawartości worka.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór stałych odpadów komunalnych zgromadzonych w workach
z tworzyw sztucznych, odpowiednio oznakowanych i opisanych do konkretnej nieruchomości z rozróżnieniem
na poszczególne frakcje, gromadzonych przy drogach, odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach,
kontenerach oraz dostarczanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Opróżnianie koszy w ilości 40 sztuk o poj. od 10-30 litrów ustawionych w miejscach publicznych na terenie
gminy Bartoszyce. Wykonawca po opróżnieniu kosza i wymianie worka pozostawi w czystości miejsce jego
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ustawienia. Opróżnianie ma następować na tyle często aby kosze nie były przepełnione – jednak nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie – w terminach odbioru odpadów z danego rejonu przy którym kosze te są ustawione.
4. Utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych poprzez ich wyposażenie w pojemniki w
ilości 86 szt. o pojemności 30 l (liczba przystanków – 86 szt., wykaz przystanków w załączniku nr 12 do SWIZ).
Opróżnianie ma następować na tyle często, aby kosze nie były przepełnione – jednak nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie – w terminach odbioru odpadów z danego rejonu przy którym kosze te są ustawione, zgodnie z
Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych stanowiącym załącznik do umowy.
5. Wykonanie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, metali, opakowań wielomateriałowych
oraz pozostałych odpadów segregowanych (przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony, baterie i akumulatory) wystawionych przez właścicieli przed swoimi
nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą terminach nie rzadziej niż 2 razy w roku w
ciągu trwania zamówienia przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym.
6. Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w stosunku do Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym
prawem.
7. Usuwanie „dzikich wysypisk śmieci” zlokalizowanych na terenie Gminy Bartoszyce na każde zgłoszenie
Zamawiającego.
8. Zgromadzone odpady znajdujące się w workach foliowych, koszach na odpady komunalne oraz kontenery
mają być zbierane przez Wykonawcę z poboczy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz
miejsc zwyczajowo przyjętych do składowania a także z stałego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
II. Odpady powstałe na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców odbierane będą przez
Wykonawcę w następujący sposób:
1. Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany
(workowo-pojemnikowy) zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i
zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
1) zmieszane odpady komunalne
Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewnia właściciel
nieruchomości.
Częstotliwość załadunku i wywozu - 1 raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej, 1 raz na 2 tygodnie w
zabudowie jednorodzinnej.
2) selektywnie zbierane odpady komunalne
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym i pojemnikowym,
częstotliwość załadunku i wywozu - nie rzadziej niż raz w miesiącu, dla każdego rodzaju (koloru worka) lub
pojemnika.
Liczba worków na odpady zbierane selektywnie ok. 111 538 szt. Jest to wielkość szacunkowa, w przypadku
zmiany liczby mieszkańców i gospodarstw domowych Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia
większej ilości worków.
3) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać
poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych
przez Zamawiającego z Wykonawcą terminach, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu trwania zamówienia przed
sezonem letnim i przed sezonem zimowym. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym
transportem dowieźć odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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4) odpady niebezpieczne typu:
— leki odbierane będą w punktach aptecznych i zakładach opieki zdrowotnej (wykaz punktów zostanie
przekazany Wykonawcy)
— baterie odbierane będą w punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy)
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, jeżeli nie są kompostowane w
przydomowych kompostownikach, będą odbierane z odpowiednio oznakowanych worków lub pojemników z
uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno–higienicznych
— budynki wielorodzinne - raz w tygodniu
— budynki jednorodzinne - w cyklu dwu tygodniowym
6) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów (nie wymagające pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia do administracji budowlano – architektonicznej) wykonywanych przez właścicieli posesji,
odbierane będą w miarę zapotrzebowania, po każdorazowym zgłoszeniu wykonawcy takiej konieczności
przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia kontenerów na odpady budowlane i
rozbiórkowe w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ciągu 48 godzin.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 605 217,56 PLN
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 1.1.2019. Zakończenie 31.12.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN przed upływem terminu składania
ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na konto 43116022020000000061909989
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275, z 2008 r., z późn. zm.)
— złożone w kasie zamawiającego czynnej w godzinach od 10:00 do 14:00.
3. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą
wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
4. Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium
w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
zamawiającego.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi - miesięcznymi za jeden
miesiąc realizacji Umowy.
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2. Płatność faktur z tytułu Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze,
w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Bartoszyce,
Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, faktury wystawionej zgodnie z niniejszą umową, do której zostaną
załączone wymagane dokumenty, w szczególności karty przekazania odpadów zawierające m.in. informację
o ilości odebranych od mieszkańców odpadów oraz informację o przeznaczeniu odpadów do odzysku czy
unieszkodliwiania lub przekazania ich uprawnionemu przedsiębiorcy do prowadzenia procesu odzysku czy
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W karcie przekazania odpadów winna znajdować się adnotacja, że
przedmiotowe odpady pochodzą z terenu gminy Bartoszyce.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

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: w celu potwierdzenia posiadania
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykonawca złoży dokument potwierdzający
aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej Gminy Bartoszyce dotyczący prowadzenia działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bartoszyce,

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca złoży dokumenty:
a) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN
(słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego dokumentu,
o którym mowa w tym ustępie, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał, aby wykonawca złożył:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie, minimum jednego zadania polegającego na odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zbliżonym zakresie, jaki Zamawiający określił w
Rozdz. 3 ust. 1 SIWZ o wartości minimum 400 000 PLN, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub są wykonywane (wykaz złożony na druku stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
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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.
b) wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ:
— 3 pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki), w tym jeden
pojazd do odbioru odpadów z terenu posesji z zabudowy kolonijnej(budynki wolno stojące położone poza
zwartą zabudową wsi, do których prowadzą drogi gruntowe pozwalające dojechać pojazdem odbierającym
odpady o tonażu nie przekraczającym 3,5 t),
— 2 pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym jeden
pojazd do odbioru odpadów z terenu posesji z zabudowy kolonijnej(budynki wolno stojące położone poza
zwartą zabudową wsi, do których prowadzą drogi gruntowe pozwalające dojechać pojazdem odbierającym
odpady o tonażu nie przekraczającym 3,5 t),
— 1 pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
c) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z trasami i miejscami w których dokonywany będzie odbiór
odpadów komunalnych na terenie Gminy Bartoszyce – załącznik nr 6 do SIWZ
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
Najniższa cena

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:

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.8.2018 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
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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: 20.8.2018 - 12:30
Miejscowość:
Bartoszyce
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

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
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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: . Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
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1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
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:
9.7.2018
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