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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292261-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bierawa: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2020/S 120-292261
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bierawa
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 12
Miejscowość: Bierawa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adrian Zygmund
E-mail: przetargi@bierawa.pl
Tel.: +48 774872163
Faks: +48 774872262
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bierawa.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bierawa.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://epuap.gov.pl/wps/portal

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 na terenie
gminy Bierawa 2020–2021
Numer referencyjny: IRZP.271.4.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Bierawa na warunkach określonych w załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia stanowiącym szczegółowy 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
90512000 Usługi transportu odpadów
90511300 Usługi zbierania śmieci

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Bierawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Bierawa na warunkach określonych w załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności:
— odbiór zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych gminy
Bierawa,
— odbiór selektywnych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych gminy
Bierawa,
— odbiór odpadów biodegradowalnych i popiołu z palenisk domowych bezpośrednio z terenów nieruchomości
zamieszkałych gminy Bierawa,
— odbiór odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
— zapewnienie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
zużytych opon o średnicy wewnętrznej do 56 cm (22 cale),
— zapewnienie mieszkańcom gminy pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników (zabudowa
wielorodzinna) i worków do zbierania odpadów w sposób selektywny zgodnie z obowiązującym regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa, uchwałą w sprawie określenia sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów oraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2020
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

24/06/2020
S120
https://ted.europa.eu/
TED

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

2/6

Dz.U./S S120
24/06/2020
292261-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

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
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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:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bierawa;
b) posiada wydane przez właściwy organ zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
odpadów objętych niniejszym zamówieniem;
c) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
d) posiadanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ppkt 1a–
1d musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi być
spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: jedną usługę polegające na odbiorze

24/06/2020
S120
https://ted.europa.eu/
TED

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

3/6

Dz.U./S S120
24/06/2020
292261-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/6

odpadów komunalnych zmieszanych, opadów komunalnych selektywnych i odpadów biodegradowalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych o łącznej masie odebranych odpadów nie mniejszej niż 1 500 Mg.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem
technicznym w celu wykonania zamówienia tj. przynajmniej:
— 3 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do obierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniające
normy emisji spalin co najmniej EURO 4 (lub równoważna),
— 1 pojazd typu śmieciarka małogabarytowy do 7,5 tony przystosowany do obioru odpadów z posesji o
utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich, ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach,
— 1 samochód bez funkcji kompaktującej (np. skrzyniowy), do obioru odpadów umieszczonych w szczelnych
workach plastikowych,
— 1 samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
— warunek określony w ppkt 3a musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie,
— warunek określony w ppkt 3b Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
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:
Istotne postanowienia umowy, w tym zakres oraz warunki dopuszczalnych jej zmian, zawarte zostały we wzorze
umowy, stanowiącej załącznik 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: 27/07/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 27/07/2020
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Czas lokalny: 11:15
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do postępowania Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00
PLN.
2. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5.
7. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumenty zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanej dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne..
8. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzie eESPD lub
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego.
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa jednolite dokumenty – JEDZ dotyczące tych podmiotów.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument – JEDZ
w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnia również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do
jednego pliku archiwum (ZIP).
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) cena – waga: 60 %,
b) aspekty środowiskowe – waga: 30 %,
c) termin płatności za fakturę – waga: 10 %.
13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w
SIWZ i załącznikach udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020
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