Dz.U./S S201
15/10/2021
524411-2021-PL

1/7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524411-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bisztynek: Usługi związane z odpadami
2021/S 201-524411
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bisztynek
Krajowy numer identyfikacyjny: 510743597
Adres pocztowy: ul. T.Kościuszki 2
Miejscowość: Bisztynek
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Rudzka
E-mail: zamowienia.publiczne@bisztynek.pl
Tel.: +48 895216400
Faks: +48 897188603
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bisztynek.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/519975
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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Bisztynek
Numer referencyjny: GMP.271.13.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bisztynek

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - wymaga
się również odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem
2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny:
a)papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b)szkło, opakowania szklane,
c)tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
d)bioodpady,
e)meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f)zużyte opony,
g)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h)przeterminowane leki i chemikalia,
i)zużyte baterie i akumulatory
j)odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe - Wykonawca w ramach umowy ma obowiązek odebrać
wyłącznie te odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku drobnych robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty.
3) Dostarczenie w terminie do 02 stycznia 2022 r. i sukcesywne uzupełnianie właścicielom nieruchomości w
zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolorach:
a)niebieski - papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b)zielony - szkło, opakowania szklane,
c)żółty - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
d)brązowy - bioodpady.
Worki o pojemności od 60 l do 120 l wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej grubości
zapewniającej ich wytrzymałość. Worki powinny posiadać przeźroczystość pozwalającą na ocenę zawartości
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oraz muszą być oznaczone w sposób widoczny i czytelny informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą,
adresem i nr telefonu Wykonawcy.
Po każdorazowym odbiorze tych worków Wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi nieruchomości
worki w ilościach i kolorach odpowiadających odebranym workom.
4) zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W ramach
zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, bezpośrednio do instalacji komunalnej. (Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w ofercie instalację komunalną, do której będą przekazywane ww. odpady). Odebrane od właścicieli
nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, będą do niej przekazywane.
5) zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich bezpośrednio
lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w Dziale II ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.); w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych
możliwe jest przekazywanie ich do podmiotu zbierającego te odpady, wskazanego w ofercie.
3. Zamawiający szacuje, że ilość odebranych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach
domowych na terenie Gminy Bisztynek w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 1 535,57 Mg
w tym:
a) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) – 1 096,82 Mg
b) odpadów komunalnych selektywnie zebranych – 438,75 Mg
- Zamawiający zastrzega, że będzie podejmował działania zmierzające do zwiększenia ilości odpadów
gromadzony w sposób selektywny.
4.Szacunkowa ilości worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie
terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie odpowiednio:
a) żółte - ok. 34 000 szt.;
b) niebieskie - ok. 10 000 szt.
c) brązowe - ok. 8 500 szt.
d) zielone - ok. 11 000 szt.;
tj. łącznie 63 500 szt. Ostateczna ilość worków może ulec zmianie w trakcie realizacji 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: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
- cena (C)– waga 60 %
- efekt środowiskowy (EŚ)– waga 20%
- edukacja w zakresie ochrony środowiska (E) – waga 15 %
- zaoferowanie zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych (OW)– waga 5%
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, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
— posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych
przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bisztynek, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r. Poz. 888),
— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779, ze zm.), w zakresie dotyczącym transportujących odpady
(art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym
wyżej mowa, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku
dotyczącego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, Wykonawcy
wykazują łącznie – Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku, o
którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi pojazdami i urządzeniami, w
celu wykonania zamówienia (zał. nr 3 do SWZ):
a) W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co najmniej:
— dwa pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
— dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga, aby pojazdy, będące w dyspozycji Wykonawcy, odbierające odpady z zabudowy
kolonijnej posiadały gabaryty i wyposażenie umożliwiające transport odpadów komunalnych po drogach
gruntowych.
Szczegółowe wymagania dla pojazdów opisano w rozdz. VI ust. 2 pkt 4 lit. a
b) Podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany posiadać bądź dysponować bazą magazynowotransportową usytuowaną na terenie Gminy Bisztynek, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy
Gminy, do którego posiada tytuł prawny na dzień składania ofert.
Wymagania dla bazy magazynowo – transportowej opisano w rozdz. VI ust. 2 pkt.4 lit b
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego obowiązkiem zawartym w ofercie.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
brutto podanej w ofercie.
3. Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty na podstawie art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.
5. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony
umowy, na podstawie aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zmawiającym a
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 15/02/2022
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6/7

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, ul. T. Kościuszki 2,
11-230 Bisztynek, pokój nr 8
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Bisztynka.

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:
IX - X 2022r.
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wykluczy również wykonawcę na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w rozdz.
VIII ust. 1 SWZ;
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art.
117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (ESPD), o których mowa w części X ust. 3 SWZ (jeśli dotyczy)
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa.
5. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w części VIII
SWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy:
odwołanie i skarga. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182
ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2021
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