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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
Sierpc
09-200
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Goszczycki
Tel.: +48 242758645
E-mail: r.goszczycki@um.sierpc.pl
Faks: +48 242758633
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: http://sierpc.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.sierpc.pl/bipkod/004
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://umsierpc.ezamawiajacy.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://umsierpc.ezamawiajacy.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:
Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Miasta Sierpc (...).
Numer referencyjny: WIF.271.5.2019.RG

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są: „Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Miasta Sierpc
oraz prowadzenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)” tj.:
1) odpady zmieszane, pozostałości z segregacji „Zmieszane”,
2) odpady zebrane selektywnie „Selektywne”,
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
4) PSZOK.

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
90511200
90512000
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.
2. Przedmiotem zamówienia są: „Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Miasta Sierpc
oraz prowadzenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)” tj.:
1) odpady zmieszane, pozostałości z segregacji „Zmieszane”,
2) odpady zebrane selektywnie „Selektywne”,
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
4) PSZOK.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Ścisłe centrum / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Ochrona nawierzchni dróg / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Korzystanie ze środowiska / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie obejmuje odpady, które muszą być odbierane od mieszkańców minimum co miesiąc, musi zostać
zachowana ciągłość umów.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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:
a) oświadczenie wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
c) decyzja zezwalająca na wykonywanie działalności w zakresie transportu odpadów

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) oświadczenie wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) opłacona polisa na kwotę 1000 000 złotych (milion złotych) a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) oświadczenie wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w
okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu
a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie usług
na kwotę 2 mln złotych
c) dysponowanie:
-dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o
pojemnościach 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l
- dwoma pojazdami do opróżniania kontenerów typu KP-10, KP-7 w tym lub poza tym, co najmniej jeden pojazd
do odbierania odpadów bez funkcji kom paktującej
- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów w zabudowie
jednorodzinnej
- jednym pojazdem przystosowanym do odbioru selektywnie zebranych odpadów z pojemników typu dzwon
- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów biodegradowalnych
d) dysponowanie:
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- terenem pod organizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów położony w granicach administracyjnych
miasta Sierpca zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści SIWZ wraz z tytułem prawnym do tego terenu.
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:
Określone w Opisie Przedmiotu Zamóweinia oraz wzorze umowy - załączniki do SIWZ.

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: 10/07/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 10 lipca 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pokój nr
14).

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:
2021 rok
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3)

Informacje dodatkowe:

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 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

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 Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy,
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 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 ustawy.

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

