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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441467-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ropczyce: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2018/S 195-441467
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
Ropczyce
39-100
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Wośko
Tel.: +48 172210510
E-mail: woskom@ropczyce.eu
Faks: +48 172210555
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ropczyce.eu
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.ropczyce.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Ropczycach
ul. Krisego 1
Ropczyce
39-100
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Wośko
Tel.: +48 172210510
E-mail: woskom@ropczyce.eu
Faks: +48 172210555
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ropczyce.eu

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
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Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Ropczyce w roku 2019
Numer referencyjny: ZP.271.33.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce w okresie od dnia
1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

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
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
34928480

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Ropczyce

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce w okresie od dnia
1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów:
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych (papier,
metal, szkło, tworzywa sztuczne, odpady budowlane i rozbiórkowe), ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w
szczególności ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach, oraz Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce. Przedmiot zamówienia obejmuje 5112 szt.
nieruchomości zamieszkałych, w tym 5035 jednorodzinnych i 77 wielorodzinnych (bloków), określonych wg.
wykazu ujętego w załączniku nr 2 do SIWZ.
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Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w ilości max. 10 Mg / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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
1. Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN, przed
upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

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, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Ropczyc.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) ma opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, spośród głównych usług wykonał należycie co najmniej jedną usługę w sposób
ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy polegającą na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
zmieszanych w ilości co najmniej 2500 Mg/rok oraz odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
segregowanych w ilości co najmniej 400 Mg/rok, z terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
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b) dysponuje następującym potencjałem technicznym:
— pojazdami, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
w ilości: minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, minimum 2
pojazdy przystosowane do odbierania odpadów segregowanych (w tym co najmniej jeden przystosowany do
kontenerów typu „dzwon”), minimum 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
— bazą magazynowo - transportową usytuowaną w na terenie Gminy Ropczyce lub w odległości drogowej
nie większej niż 60 km od jej granicy administracyjnej, wyposażoną zgodnie z zapisami Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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. Warunki realizacji umowy określone zostały we projekcie umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty opisane są w § 15 załącznika nr 6 do SIWZ –
projekt umowy.
3. Projekt umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności
Wykonawcy oraz wartości umowy.
4. Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

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: 16/11/2018
Czas lokalny: 11:30

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
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Data: 16/11/2018
Czas lokalny: 11:45
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2018 r. o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego pok. nr. 109 (sala
konferencyjna I p.) w obecności Wykonawców, którzy zechcą uczestniczyć.
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. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa
ust. 1 ustawy PZP, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 1, 2 i 4 ustawy
PZP.
3. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 PZP do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zw. dalej JEDZ, w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłany na adres email:
przetargi@ropczyce.eu przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wypełnienia i składania w
formie elektronicznej oświadczenia JEDZ znajdują się w SIWZ.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP, 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 potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
1) Aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Ropczyc, w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia.
2) 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 – wg wzoru stanowiącego załączniku nr 7 do SIWZ,
3) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg
wzoru stanowiącego załączniku nr 8 do SIWZ.
4) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
5) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
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7) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
8) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. 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.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. 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. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
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W terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018
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