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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6728-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Turek: Usługi związane z odpadami
2020/S 005-006728
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Turek
Miejscowość: Turek
Kod NUTS: PL414
Kod pocztowy: 62-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Serafińska
E-mail: srodowisko@gmina.turek.pl
Tel.: +48 632794083
Faks: +48 632794066
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gmina.turek.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.gmina.turek.pl/turekg/bip/przetargi/2019-rok1.html
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

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 Turek
oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Numer referencyjny: GKI-GO.ZP.271.11.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
— wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Turek,
— dostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na czas realizacji umowy dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Turek; charakterystyka oraz przybliżona ilości
worków została określona w załączniku nr 7 do SIWZ, tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
— zorganizowanie i obsługa (odbiór odpadów) punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
utworzonego zgodnie z pkt 2 ppkt 2 załącznika nr 7 do SIWZ, tj. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK-u przez mieszkańców gminy
Turek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

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
90511200
90512000
90513100
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Turek

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
— wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Turek z następujących miejscowości:
Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Chlebów, Dzierżązna, Grabieniec, Kalinowa, Korytków, Kaczki Średnie,
Kowale Księże, Obrębizna, Obrzębin, Pęcherzew, Szadów Księży, Szadów Pański, Słodków, Słodków Kolonia,
Turkowice, Warenka, Wietchinin, Wrząca, Żuki,
— dostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na czas realizacji umowy dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Turek; charakterystyka oraz przybliżona ilości
worków została określona w załączniku nr 7 do SIWZ, tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
— zorganizowanie i obsługa (odbiór odpadów) punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
utworzonego zgodnie z pkt 2 ppkt 2 załącznika nr 7 do SIWZ, tj. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK-u przez mieszkańców gminy
Turek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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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: 01/03/2020
Koniec: 31/03/2021
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.2.12)

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:
a) posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Turek,
zgodnie z art. 9b i następne ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 2010), w zakresie obejmującym co najmniej rodzaje i kody odpadów, wymienione w tabeli nr 1 i
tabeli nr 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
b) posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1895);
c) posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody
odpadów, wymienione w tabeli nr 1 i tabeli nr 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) posiadania opłaconej polisy, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 300 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
— co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych,
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— co najmniej 2 pojazdami przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
— 1 pojazdem dostosowanym do odbierania odpadów z terenu posesji zlokalizowanych poza zwartą zabudową
wsi, o utrudnionym dojeździe, do których prowadzą drogi gruntowe – tzw. mała śmieciarka.
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi
teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo-transportową, usytuowaną na terenie
gminy Turek lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, na terenie, do którego Wykonawca posiada
tytuł prawny;
c) Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej
1 usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN
brutto;
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków
udziału w postępowaniu określonych w ppkt 5.2.3 lit. b SIWZ ocenianie będzie łącznie, z zastrzeżeniem, że
warunek określony w ppkt 5.2.3 lit. b SIWZ musi spełniać co najmniej 1 Wykonawca spośród Wykonawców
występujących wspólnie.
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:
Istotne postanowienia umowy zostały przedstawione w załączniku nr 5 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: 10/02/2020
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)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, POLSKA, sala nr 29 (I piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się są:
— Pani Katarzyna Skotarek – w sprawach proceduralnych, tel. (63) 2794073,
— Pani Sylwia Serafińska – w sprawach merytorycznych, tel. (63) 2794083.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
Grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje powtórzenie zamówienia podobnego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych stanowiące 35 % wartości zamówienia podstawowego.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu:
— miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
— ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
— poczty elektronicznej srodowisko@gmina.turek.pl .

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
Tel.: +48 224587801

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

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
Tel.: +48 224587801

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2020
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