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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45745-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Skoroszyce: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2017/S 026-045745

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Skoroszyce reprezentowana przez Wójta Gminy Skoroszyce Barbarę Dybczak
ul. Powstańców Śl. 17
Skoroszyce
48-320
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Bil-Kubicka
Tel.:  +48 774318978
E-mail: inwestycje@skoroszyce.com.pl 
Faks:  +48 774318029
Kod NUTS: PL521
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skoroszyce.pl
Adres profilu nabywcy: www.skoroszyce.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.skoroszyce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 z terenu Gminy Skoroszyce.
Numer referencyjny: ZP.271.1.2017.IBK

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:inwestycje@skoroszyce.com.pl
www.skoroszyce.pl
www.skoroszyce.pl
www.skoroszyce.pl


Dz.U./S S26
07/02/2017
45745-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 6

07/02/2017 S26
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 6

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Skoroszyce.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 399 872.81 EUR

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
90513100
90512000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL521
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Skoroszyce.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Skoroszyce, w tym:
1) odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie
ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Skoroszyce zgodnie z
obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Skoroszyce oraz Uchwałą Rady Gminy Skoroszyce w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów. Wykazane powyżej akty prawa miejscowego doprecyzowują zakres obowiązków ciążących na
Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że zapisami niniejszej SIWZ Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę
szerszy zakres obowiązków niż wynikające np. z aktów prawa miejscowego. W takim przypadku zakres
obowiązków w pierwszej kolejności doprecyzowuje SIWZ;
2) dostawa worków na odpady gromadzone selektywnie (tzw. „suche”) i szkło – worki o poj. 120 l dla właścicieli
budynków jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych;
3) odbiór odpadów wielkogabarytowych, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję w
systemie akcyjnym;
4) odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych – szkła z pojemników w zabudowie
wielorodzinnej oraz worków w zabudowie jednorodzinnej i na nieruchomościach niezamieszkałych, ( pojemniki
należą do Wykonawcy);
5) odbiór i transport w celu unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych lub zbędnych
leków z pojemnika znajdującego się w aptece przy ul. Działkowej 12 w Skoroszycach;
6) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11,
polegająca na odbiorze zebranych w pojemnikach wysegregowanych odpadów komunalnych;

7) ustawienie kontenera na gruz w ilości 1 szt. o poj. 7 m3 na terenie PSZOK przy ul. Nyskiej 11 w
Skoroszycach, oraz odbiór pełnego na zasadzie wymiany;
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8) odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy uliczno-parkowych znajdujących się przy przystankach
autobusowych, na terenach zielonych jak również odpadów zgromadzonych obok wymienionych pojemników;
9) wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych i niezamieszkałych w wieszaki na 2 worki do zbierania
odpadów komunalnych selektywnie zbieranych. Wieszaki na worki na czas obowiązywania umowy stanowią
własność Wykonawcy;
10) mycie i dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane jeden raz w roku;
11) dostarczanie właścicielom nieruchomości w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia worków
w ilościach, rodzajach i wielkościach niezbędnych do należytego funkcjonowania w Gminie Skoroszyce
systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem
Zamawiającego jeśli w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne ilość worków dostarczonych do
właścicieli nieruchomości będzie mniejsza niż w ust. 3 pkt 5 lit. k (załącznika nr 1 do SIWZ);
3.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 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
Wartość bez VAT: 399 872.81 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia, zostanie udzielone kolejne zamówienie o
podobnym charakterze. Wznowienie zamówienia zastąpi po uprzedni przeprowadzeniu procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty.

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

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 warunek jeżeli wykaże, że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 250),
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2) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (t.j. Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.) lub równoważne, w tym
wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych)
przed upływem terminu składania ofert. Wzór umowy według którego zostanie podpisana umowa z Wykonawcą
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje
postanowienia umowy. Przed zawarciem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia ważnego
opłaconego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca
zobowiązuje się utrzymać ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej
w dniu jej zawarcia, w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: tak

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: 15/03/2017
Czas lokalny: 09:45

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)
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Powstańców Śl. 17 w Skoroszycach.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby zainteresowane winny stawić się 5 minut przed terminem otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne,
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

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:
Wrzesień 2020.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Będą wynikały z przepisów ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2017

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