
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetarg
ach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Grodków
Adres pocztowy: ul. Warszawska 29
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kokowska-Paluch
E-mail: pm@grodkow.pl
Tel.: +48 774040308
Faks: +48 774155516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.grodkow.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.grodkow.pl/261-bip.html

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.grodkow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.grodkow.pl
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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
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z terenu gminy Grodków
Numer referencyjny: IGP.VI.271.14.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych
na wszystkich nieruchomościach, położonych w granicach administracyjnych
gminy Grodków, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
2) utworzenie do 1.1.2021 na terenie miasta Grodkowa punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK” lub „punktem” oraz
świadczenie usług w zakresie prowadzenia oraz zagospodarowania odpadów
komunalnych przyjętych na PSZOK w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31
grudnia 2021 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Grodków
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta i gminy Grodków

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Grodków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla
części 1 zamówienia: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy i 00/100
złotych).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Grodków – utworzenie na terenie miasta Grodkowa punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta i gminy Grodków

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Grodków – utworzenie na terenie miasta Grodkowa punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

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: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla
części 2 zamówienia: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące i 00/100 złotych).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

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:
W zakresie warunku określonego dla części 1:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Burmistrza Grodkowa, w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
posesji/nieruchomości położonych na terenie gminy Grodków.
W zakresie warunku określonego dla części 1 i 2:
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane
przez właściwy organ, zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn.
zm.), prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, w zakresie
transportu odpadami.
Wyk. spełni war. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, jeżeli wykaże że posiada:
— dla części 1:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez
Burmistrza Grodkowa, w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
posesji/nieruchomości położonych na terenie gminy Grodków,
— dla części 1 i 2:
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
wydanego przez właściwy organ, zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.),
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.),
prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla części 1: Zam. uzna warunek za spełniony, jeżeli Wyk. wykaże, że:
a) wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych/ciągłych wykonuje, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach których
odebranych zostało łącznie co najmniej 2 000 Mg w ciągu 1 roku (rozumianych
jako 12 miesięcy następujących po sobie) – zał. nr 5 do IDW;
b) będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia następującymi pojazdami
spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu
drogowym oraz wymagania określone rozp. M.Ś. z 11.1.2013 w spr. szczegół.
wymagań w zakr. odbierania odpadów komun. od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
z 2013 r. poz. 122): co najmniej 2 pojazd. przystosowanymi do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych, w tym 1 pojazd Euro 6 i pozostałe pojazdy
co najmniej Euro 5 (ze względu na ograniczenie emisji spalin na terenach
zurbanizowanych), co najmniej 2 pojazd. przystosow. do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, co najmniej Euro 5, co najmn. 1 pojazd. do
odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; pojazdy muszą być wyposażone
przede wszystkim w: system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie
danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postoju oraz czujniki rejestrujące
dane o miejscach wyładunku odpadów, narzędzia lub urządzenia umożliwiające
sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, posiadać trwale i czytelnie
oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i
numerem telefonu;
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Sekcja IV: Procedura

c) będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia bazą magazynowo-
transportową z zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą wymagania
przepisów rozp. M.Ś. z 11.1.2013 w spr. szczeg. wymagań w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchom. Dz.U. z 2013 r. poz. 122) –
Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
zobowiązany posiadać bazę usytuowaną na ter. gminy Grodków lub w odległości
nie większej niż 60 km od granicy gminy, do którego posiadać będzie tytuł
prawny. Odległość 60 km od granicy gminy należy mierzyć zgod. z odległością
jaką pokona pojazd po najkrótszych drogach publ. pomiędzy bazą magazynowo-
transportową a granicą gminy.
Dla części 2: Zam. uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) będzie dysponować w okresie realizacji zamówienia następującymi narzędziami,
wyposażeniem i urządzeniami technicznymi w PSZOK, w celu wyk. zam.:
a) pojazdem ciężarowym do transportowania odpadów komunalnych zebranych
selektywnie w PSZOK – min. 1 szt.,
b) kontenerami otwartymi o poj. co najmniej 7m  – min. 4 szt., przystosow.do
przykrycia plandeką, przeznaczonymi do gromadzenia niżej wymienionych
odpadów: 1 kontener do gromadz. mebli i innych odpadów wielkogabaryt., 1
kontener do gromadz. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących
odpady komunalne, 1 kontener do gromadz. zużytego sprzętu elektrycz. i
elektroniczn., 1 kontener do gromadz. odpadów zielonych,
c) zalegaliz. wagą towarową – min. 1 szt.,
d) zalegalizow. najazdową wagą samochodową – min. 1 szt. Wzór wykazu – zał. nr
4. Zam. żąda: dla części 1:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych/ciągłych,
również wykonywanych, w okresie ostat. 3 lat przed upł. terminu skł. ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Dla części 1 i 2:
b) wykazu narzędzi, wypos. zakładu i urządz. technicznych (pojazdy, baza
magazynowo-transportowa) dostępnych Wyk. w celu wyk. zam. wraz z informacją
o podstawie do dyspon. tymi zasobami, wg zał. nr 4.

3

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszystkie kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej
SIWZ – wzorze umowy, odrębnie dla części 1 i części 2, dostępne na stronie
internetowej Zamawiającego.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 139-342218

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, POLSKA, pokój
nr 37a

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Czerwiec 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego zażąda od Wykonawcy:
— dla części 1 i 2:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) 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
(podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 15),
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (podstawa
wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 22).
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim
dokumentem zamówienia (w skrócie: JEDZ)”.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ
dotyczący tych podmiotów.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
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Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, 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 uPzp, przysługują
środki ochrony prawnej w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

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: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2020
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