2019_Odpady

01.07.2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj

24.06.2019 r. Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj

Uwaga: 21 czerwca 2019 r. zamieszczono pytania i odpowiedzi w ramach
prowadzonego postępowania: kliknij tutaj

Pliki do pobrania na dole strony...

Siedliszcze, 13 czerwca 2019 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze
w latach 2020-2021

Ogłoszenie BZP nr 560919-N-2019 z dnia 2019-06-13 r.
Zamówienie dotyczy
Europejskiej: Nie

projektu

lub

programu

współﬁnansowanego

ze

środków

Unii

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych: Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej: Nie

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszcze
woj. lubelskie
tel. 825 692 284,
e-mail: gmina@siedliszcze.pl
faks 825 692 202
Adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA: nie
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL) www.siedliszcze.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyﬁkacja istotnych warunków
zamówienia www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać pisemnie na
adres:
Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze
2020-2021
Numer referencyjny: GT.271.3.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach
administracyjnych Gminy Siedliszcze. 2.2. Realizacja zamówienia musi zapewniać osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania. Zorganizowanie i obsługa Stacjonarnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedliszczu oraz Mobilnego Punktu Zbiórki
Odpadów. Nieodpłatne zaopatrywanie właścicieli nieruchomości w odpowiednie worki do
odbioru odpadów.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7
90510000-5
90533000-2
90514000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia: zamawiający nie podaje informacje o wartości
zamówienia.

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
data rozpoczęcia: 2020-01-02 data zakończenia: 2021-12-31

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
posiada: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Burmistrza Siedliszcza, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów
objętych niniejszym postępowaniem. b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) w zakresie rodzajów odpadó w objętych
niniejszym postępowaniem

III.1.2) Sytuacja ﬁnansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że posiada środki ﬁnansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co
najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeż eli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę świadczoną w
sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 500 Mg/rok. b) dysponuje: - co najmniej
dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (w
tym przystosowanych do odbioru pojemników metalowych SM-110), - co najmniej dwoma
pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w
tym przystosowanych do odbioru pojemników SM-110), - co najmniej jednym pojazdem do
odbierania odpadów z dźwignikiem hakowym do odbioru kontenerów KP-7 - usytuowaną na
terenie Gminy Siedliszcze lub nie dalej niż 60 km od granic administracyjnych gminy bazą
magazynowo - transportową. Baza magazynowo - transportowa musi spełniać warunki
okreś l one w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadó w komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Baza powinna być usytuowana na terenie, do
którego Wykonawca posiada tytuł prawny.
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwaliﬁkacjach zawodowych lub doświadczeniu tych
osób.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie dotyczy

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składa:
- wykaz usług
- wykaz sprzętu

wg wzorów zamieszczonych na stronie www.siedliszcze.pl

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Informacja że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
Cena (C)
60,00
Wywóz odpadów z imprez plenerowych (IP) 30,00
Likwidacja dzikich wysypisk (LW)
10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony) Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zgodnie z projektem umowy
zamieszczonym na dole strony w § 13.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert w postępowaniu:
Data: 24 czerwca 2019 r., godzina: 10:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sﬁnansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sﬁnansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sﬁnansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane: Nie

PLIKI DO POBRANIA
kliknij tutaj

