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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wasilków
050659183
ul. Białostocka 7
Wasilków
16-010
Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Barchanowicz
Tel.: +48 857185400-22
E-mail: s.barchanowicz@wasilkow.pl
Faks: +48 857185700
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wasilkow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://
bip.wasilkow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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

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

Nazwa:
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WASILKÓW od
dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Numer referencyjny: BGGN.271.20.2017.SB

II.1.2)

Główny kod CPV
90513100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie wskazanych w zakresie zamówienia odpadów komunalnych ze
wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wasilków i
zagospodarowanie odebranych odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych.
Na terenie Gminy Wasilków obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów
komunalnych.
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
90512000
90500000
90533000
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina Wasilków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1) systematyczne odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zgodnie z harmonogramem i częstotliwością wywozu, zebranych w pojemnikach, workach i kontenerach, tj.:
odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),
odbieranie odpadów segregowanych w podziale na:
• odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
• odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kolorowe i bezbarwne),
• odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady zielone),
odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz
tekstyliów i ubrań,
2) wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej w
worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U.
z 2017 r. poz. 19),
3) wyposażenie właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy w
komplet pojemników do zbiórki odpadów segregowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19),
4) wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego punktów w pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów oraz
odbieranie zebranych tam odpadów typu:
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a) przeterminowane i zbędne leki,
b) zużyte baterie i akumulatory;
5) zagospodarowanie odebranych odpadów w instalacjach w celu uzyskania poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do ustawy, przepisami ustawy o
odpadach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wasilków;
6) dostarczanie materiałów informacyjnych właścicielom nieruchomości, przygotowanych przez Zamawiającego.
Opis gminy i szacunkowa ilość odpadów znajduje się w SIWZ.
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: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
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:
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 pkt 12-23;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
1.2.1.a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
1.2.1.b) posiadają zezwolenie na transportu odpadów, wydane przez właściwy organ,

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

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: 04/12/2017
Czas lokalny: 11:00

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: 02/02/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Wasilkowie, Polska, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, pokój nr 5.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Oferty zostaną otwarte publicznie.

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:
Za rok.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zp@wasilkow.pl
2. Strona internetowa Zamawiającego: http://bip.wasilkow.pl

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2017

