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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514922-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Byczyna: Usługi związane z odpadami
2017/S 246-514922

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Byczyna
Urząd Miejski, ul. Rynek 1
Byczyna
46-220
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
Tel.:  +48 774134150
E-mail: zamowieniapubliczne@byczyna.pl 
Faks:  +48 774134150
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.byczyna.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.byczyna.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 stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z
terenu Gminy Byczyna w okresie od 1.3.2018 do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny: GP.271.6.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zamowieniapubliczne@byczyna.pl
http://www.bip.byczyna.pl
http://www.bip.byczyna.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli
nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna polegające na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych gromadzonych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkanych z terenu gminy Byczyna oraz organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK). Szczegóły zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 609 375.77 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
90512000
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Byczyna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli
nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna polegające na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych gromadzonych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkanych z terenu gminy Byczyna oraz organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
Zamówienie obejmuje w szczególności:
a) odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Byczyna pochodzących od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) i ich transport do
miejsca zagospodarowania,
b) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Byczyna,
c) organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz
zagospodarowanie zebranych od mieszkańców Gminy Byczyna w ramach PSZOK odpadów komunalnych.
Zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych / Waga:
20
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru - dotyczy przeprowadzenia akcyjnej zbiórki mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada następujące wpisy i zezwolenia:
1a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Byczyny w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy
z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia.
1b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia
wydane na podstawie ustawy o odpadach,
1c) posiada aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) Zdolność zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, posiadanie doświadczenia niezbędnego do
wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje:
Wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 5 000 osób z terenu jednej
gminy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) Zdolność techniczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje sprzętem:
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— pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o
pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 1 100 litrów – co najmniej 2 szt.,
— pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów

biodegradowalnych, z pojemników o pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 1,5 m3, 2 m3 – co
najmniej 2 szt.,
— pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – co najmniej 1 szt.
Pojazdy te muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013
r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości(Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

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:

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: 30/01/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, sala nr 9.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące wadium.
1. Wysokość wadium.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości:
10 000 PLN słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych.
2. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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. z 2014 r. poz. 1146).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji w formuje: „od dnia.... – do dnia....”
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż kwota roszczenia jest mu należna w związku z
zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
Postanowienie te stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2. b) i 11.2. e).
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
Urząd Miejski w Byczynie:
B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004
Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30.1.2018 do godz. 9:00 przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp.
7. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa.
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W art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2017


