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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582604-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Mieszkowice: Usługi gospodarki odpadami
2021/S 221-582604
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mieszkowice
Adres pocztowy: Chopina 1
Miejscowość: Mieszkowice
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-505
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Łucenko
E-mail: gp.srodowisko@mieszkowice.pl
Tel.: +48 914666926
Faks: +48 914145031
Adresy internetowe:
Główny adres: http://http://bip.mieszkowice.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.mieszkowice.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Mieszkowice w 2022r
Numer referencyjny: GP.271.10.2021
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II.1.2)

Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2022r"

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
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mieszkowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenów zamieszkałych, gromadzonych w pojemnikach lub workach na terenie Gminy Mieszkowice w 2022r.
oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki
i worki na odpady gromadzone w sposób selektywny.
Szacunkowa ilość odpadów:
– 1575 Mg odpady zmieszane
- 525 Mg odpady gromadzone w sposób selektywny
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba organizowanych akcji zbiórek odpadów wielkogabarytowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba zadeklarowanych przez Wykonawcę, pracowników zatrudnionych przy
realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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
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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, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do Rejestru BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie
art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w zakresie
podmiotów transportujących odpady, w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem
zamówienia oraz w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w zakresie kodów
odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia,
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mieszkowic, w zakresie
związanym z przedmiotem zamówienia na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg posiadania w/w uprawnień
dotyczy wspólnie Wykonawców.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 150.000,00 zł oraz
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż
1.000.000,00 zł.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę główną, polegającą
na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, wykonywaną w sposób ciągły w okresie co najmniej
12 pełnych następujących po sobie miesięcy,
o minimalnej masie odpadów komunalnych:
• zmieszanych 1000 Mg. oraz
• zebranych selektywnie 100 Mg
O wartości co najmniej 800.000,00 zł potwierdzone dowodami na należyte wykonanie.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
b) dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:
• dwóch pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru zmieszanych odpadów,
• dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz
• jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Złożenie oferty jest
jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. Dopuszczalne są przypadki
zmiany i warunki zmiany treści umowy szczegółowo opisane w Projektowanych postanowieniach umownych.
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: 16/12/2021
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: 15/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
październik 2022
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2021
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