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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340284-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bukowina Tatrzańska: Usługi odbioru ścieków,
usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2019/S 138-340284
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
Bukowina Tatrzańska
34-530
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
Tel.: +48 182000881
E-mail: gjanczy@ugbukowinatatrzanska.pl
Faks: +48 182000879
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugbukowinatatrzanska.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ugbukowinatatrzanska.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

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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
Numer referencyjny: IZW.271.1.19.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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90000000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. Szczegółowy zakres zamówienia
zawiera SIWZ, a w szczególności zał. nr 1 do SIWZ, tj. Opis 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.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90512000
90510000
90500000
90514000
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, województwo małopolskie, powiat tatrzański, Gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. Szczegółowy zakres zamówienia
zawiera SIWZ, a w szczególności zał. nr 1 do SIWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma emisji spalin (aspekt ekologiczny) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe wyposażenie Gminy w pojemniki / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2019
Koniec: 31/03/2023
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
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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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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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wskazane poniżej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska zgodnie z przepisami ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.9.1996 r. (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
2. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach, z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.
730).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca spełnia w/w warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże,
na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00
PLN. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający musi dostarczyć:
Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia; w wysokości co najmniej 200 000 PLN.
Jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika, iż zostały opłacone, należy dołączyć dokument
potwierdzający ich opłacenie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczenia
okresowego lub ciągłego również wykonuje, usługę lub usługi odbioru odpadów komunalnych na rzecz
właścicieli nieruchomości lub gmin (w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości), o
łącznej masie minimum 2 000 Mg.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował określonym potencjałem technicznym.
a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z mechanizmem
załadowczym i funkcją kompaktującą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony,
b) co najmniej dwa małe pojazdy do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, dwu-napędowe z
mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony,
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c) co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbioru odpadów zbieranych selektywnie, z mechanizmem
załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony,
d) co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem
załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony,
e) co najmniej jeden pojazd dwunapędowy, przystosowany do przewozu kontenerów typu KP KP7 i KP10,
f) co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu odpadów wielkogabarytowych,
g) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
h) co najmniej jedną „myjkę” do dezynfekcji pojemników na odpady.
Wyżej wymieniona ilość sprzętu, jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaka Wykonawca będzie musiał
zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Bukowina
Tatrzańska były na bieżąco odbierane i zagospodarowywane.
Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin – co
najmniej norma Euro 3.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego
również wykonuje, usługę lub usługi odbioru odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości lub
gmin (w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości), o łącznej masie minimum 2
000 Mg, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), 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 lub 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje do wykonania zamówienia następującym potencjałem technicznym:
a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z mechanizmem
załadowczym i funkcją kompaktującą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony,
b) co najmniej dwa małe pojazd do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, dwu-napędowe z
mechanizmem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony,
c) co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem
załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony,
d) co najmniej jeden mały pojazd przystosowany do odbioru odpadów zbieranych selektywnie z mechanizmem
załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony,
e) co najmniej jeden pojazd dwunapędowy, przystosowany do przewozu kontenerów typu KP KP7 i KP10,
f) co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu odpadów wielkogabarytowych,
g) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
h) co najmniej jedną „myjkę” do dezynfekcji pojemników na odpady.
Wyżej wymieniona ilość sprzętu, jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaka Wykonawca będzie musiał
zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Bukowina
Tatrzańska były na bieżąco odbierane i zagospodarowywane.
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Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin – co
najmniej norma Euro 3.
W celu oceny spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sporządzony według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
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:
Warunki realizacji umowy określa „Projekt umowy”, będący załącznikiem nr 4 do SIWZ

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: 21/08/2019
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: 21/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska, POLSKA, pok. nr 12.

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:
I kwartał 2023 r.
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224577801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2019
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