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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412929-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Osielsko: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2021/S 156-412929
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Osielsko
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Szosa Gdańska 55A
Miejscowość: Osielsko
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-031
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Janicka
E-mail: zampub@osielsko.pl
Tel.: +48 0523241864
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.osielsko.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.osielsko.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/

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 zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żołęd
Numer referencyjny: IiZP.271.U.5.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w Żołędowie w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany będzie w dniu podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu umowy bądź
umów z instalacjami na przyjęcie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz selektywnie
zebranych 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.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren gminy Osielsko

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów
komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Osielsko, na których zamieszkują mieszkańcy
i z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żołędowie w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 888), zapisami Planu Gospodarki Odpadami,
przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2016 -2022 z
perspektywą na lata 2023 – 2028” oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr III/79/19
z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko
– pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2028” w zakresie wskazania miejsc
spełniających warunki magazynowania odpadów z załącznikami, Uchwałą Nr XXXII/546/17 z dnia 29 maja
2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata
2016 -2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028” z późniejszymi zmianami, przepisami Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Osielsko przyjętego Uchwałą Nr X/84/2020 Rady Gminy Osielsko z
dnia 17 grudnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr X/85/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia / Waga: 5%
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Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych
oraz odpadów budowlanych z PSZOK-u - od 1 kwietnia do 30 listopada danego roku w soboty w godzinach
otwarcia PSZOK-u / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy: emisja spalin / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: ) Gotowość do użyczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów / Waga: 15%
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: 31/12/2023
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
Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu
Pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z
realizacją zamówienia:
1) operatorzy śmieciarek;
2) kierowcy śmieciarek.

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:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w Cz. IV ust. 2 pkt. 2.1. lit. b) SWZ, jeżeli wykaże, że
posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Osielsko zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 888) obejmującego wszystkie kody i rodzaje odpadów przewidzianych do odbierania z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Osielsko oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w
Żołędowie, o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym
mowa w Cz. IV. Ust. 2 pkt. 2.1. lit. c) SWZ, , jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa w Cz. IV. Ust. 2 pkt.
2.1. lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
przynajmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu zmieszanych i zbieranych selektywnie
odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 4500 Mg/rok w okresie nie krótszym niż 12
kolejnych miesięcy,
b) dysponuje sprzętem:
- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z kamerą,
- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z
kamerą
- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej wraz z podstawą dysponowania
tym sprzętem oraz oświadczenie, że wykazany sprzęt jest wystarczający do sprawnej i terminowej realizacji
zamówienia. Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w rejestrator GPS. Ponadto wszystkie pojazdy muszą
być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem
telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Pojazdy muszą być dostosowane do odbierania odpadów z wszystkich rodzajów pojemników i kontenerów
(zgodnych z obowiązującymi przepisami) ustawionych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:
- konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz
minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
- pojazdy były wyposażone w system:
- monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
- czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,
- pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu
pojemników.
c) dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Osielsko lub w odległości nie
większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada
tytuł prawny. Baza magazynowo - transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zamawiający umieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod
adresem www.bip.osielsko.pl
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ

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)
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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: 15/09/2021
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: 13/12/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcia ofert dokonuje się poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPotralu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

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:
24 miesiące
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastosuje procedury określonej w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp

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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2021

13/08/2021
S156
https://ted.europa.eu/TED

6/6

