
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_n001ypb8
NO_DOC_EXT: 2018-011166
SOFTWARE VERSION: 9.6.5
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: przetargi@ustronie-morskie.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Ustronie Morskie
Rolna 2
Ustronie Morskie
78-111
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Nawrocka
Tel.:  +48 943515535
E-mail: przetargi@ustronie-morskie.pl 
Faks:  +48 943515940
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ustronie-morskie.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106091
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Biuro podawcze Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim
Rolna 2
Ustronie Morskie
78-111
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Nawrocka
Tel.:  +48 943515535
E-mail: przetargi@ustronie-morskie.pl 
Faks:  +48 943515940
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ustronie-morskie.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:

mailto:przetargi@ustronie-morskie.pl
www.ustronie-morskie.pl
http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=106091
mailto:przetargi@ustronie-morskie.pl
www.ustronie-morskie.pl
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Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie
Numer referencyjny: IK.271.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych,
transport odpadów komunalnych z pojemników ogólnodostępnych w ramach „gniazdowych” punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych i problemowych z punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych;
wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych, a także
w części niezamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów do
selektywnej zbiórki, w sposób wskazany poniżej; dostarczenie pojemników,podczas załadunku utrzymanie
czystości i porządku wokół pojemników znajdujących się przy nieruchomościach, wystawionych do odbioru oraz
przy dzwonach

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 138 278.38 PLN

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ustronie Morskie

II.2.4) Opis zamówienia:
a) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych,
a także w części niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ;
b) odbiór i transport odpadów komunalnych z pojemników ogólnodostępnych w ramach „gniazdowych” punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
c) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych i problemowych z punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
d) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych;
e) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych, a także
w części niezamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów do
selektywnej zbiórki, w sposób wskazany poniżej;
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f) dostarczenie pojemników w ramach odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
wielkogabarytowych i problemowych;
g) podczas załadunku utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników znajdujących się przy
nieruchomościach, wystawionych do odbioru oraz przy dzwonach ulicznych przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów i pojemnikach w ramach „mobilnej” zbiórki odpadów.

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
Wartość bez VAT: 3 138 278.38 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
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

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 za spełniony warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, jeżeli wykonawca przedłoży wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ustronie Morskie, o której
mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm) o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia oraz, że posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na
podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiotu zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 100 000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca
dysponuje co najmniej:
a) w zakresie zdolności technicznej:
- jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów
komunalnych z pojemników o pojemności m. in. 80l, 120l, 240l, 1100l.
- jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o
pojemności 7000l.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez
weryfikację ww. załącznika.
b) w zakresie zdolności zawodowej:
- posiada zdolność zawodową tzn. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odbierania
odpadów komunalnych z nieruchomości o masie łącznej co najmniej: 800 Mg odebranych zmieszanych
odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy oraz 200 Mg odebranych selektywnych
odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy.
W przypadku wykazania się usługą niezakończoną (trwającą) Wykonawca, aby potwierdzić spełnienie ww.
warunku musi wykazać, że w ramach wykonywanej usługi wykonał odbiór odpadów o łącznej masie wskazanej
w warunku.

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:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach jak umowa, której projekt stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Ewentualne zmiany dokonane przez
Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.
2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

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: 27/02/2018
Czas lokalny: 10:00
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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: 27/02/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Sala Narad Urzędu, pok. nr 11, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

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:
IV kwartał 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Wykonawca załączy do wypełnionego formularza oferty - zał. nr 2 - następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwanego JEDZ) w
zakresie wskazanym z załączniku nr 5 SIWZ,
1a)W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców oświadczenie w formie JEDZ o którym
mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie w formie
JEDZ, o którym mowa w pkt 1 dot. podwykonawców.
1c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie w jakim powołuje sie na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu, składa także oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 1 dot. tych podmiotów.
2) dowód wniesienia wadium. Wykonawcy przystępujący do postępowanie o udzielenie zam. publicznego
jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości skazanej w SIWZ w
rozdziale VII. 3.
2. Zamawiający przed udzielenia zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ w rozdz. V pkt. 4:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI p.z.p.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

