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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd Miejski w Jastarni
ul. Portowa 24
Jastarnia
84-140
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Świdziński
Tel.: +48 586751999
E-mail: sp-upo@jastarnia.pl
Faks: +48 586752176
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.jastarnia.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.jastarnia.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://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia/proceedings

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 segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy
Jastarnia
Numer referencyjny: RR.271.8.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90513100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów
komunalnych z terenu Gminy Jastarnia.
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
90500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów
komunalnych z terenu Gminy Jastarnia.

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
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.2.12)

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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
• wpisany jest do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Jastarni w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz. U z roku 2018, poz. 1454).
• posiada aktualne zezwoleniu na zbieranie i transport odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z roku 2019, poz. 701 z późniejszymi zmianami),
zawierające, co najmniej rodzaje i kody odpadów objęte zamówieniem;
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• posiada aktualny wpis do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z roku 2019, poz. 701 z późniejszymi zmianami) w zakresie zbierania zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym;
• posiada umowę na odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pozostałości z
sortowania oraz umowę na odbiór komunalnych odpadów ulegających biodegradacji i odpadów kuchennych
podlegających biodegradacji z podmiotami prowadzącymi instalacje komunalne, o których mowa w art. 35 ust.
6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z roku 2019, poz. 701 z późniejszymi
zmianami).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał usługi polegające na odbieraniu niesegregowanych, zmieszanych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transporcie do zakładów zagospodarowania odpadów o
masie łącznie nie mniejszej niż 1 000 Mg rocznie albo usług polegających na odbieraniu niesegregowanych,
zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu zebranych odpadów
o masie łącznie nie mniejszej niż 1 000 Mg; W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca
winien załączyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ.
2. dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, w tym co najmniej 9 pracownikami (osobami zatrudnionymi
na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu); w tym dysponować minimum:
- trzema kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C,
- minimum pięcioma pracownikami fizycznymi,
- minimum jednym pracownikiem administracyjnym.
3. w zakresie wyposażenia (pojazdów) umożliwiających odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i
segregowanych z terenu nieruchomości oraz PSZOK posiadać lub dysponować:
- minimum dwoma sprawnymi pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
( śmieciarek). Pojazdy te winny spełniać wymagania określone 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 roku 2013, poz. 122).
- dwoma sprawnymi pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
w tym jednym pojazdem bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie do odbierania selektywnie zebranych odpadów pojazdów
przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych pod warunkiem realizacji usługi w sposób
nie zagrażający zmieszaniu poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów.
Pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów zmieszanych muszą być wyposażone w urządzenia 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
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wyładunku odpadów oraz przekazywanie danych Zamawiającemu pocztą elektroniczną w formie edytowalnej
arkusza kalkulacyjnego.
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien załączyć oświadczenie zgodnie z
załącznikiem nr 16 do SIWZ oraz kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przewidzianych do realizacji
zamówienia. Jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie zamierza posługiwać się pojazdami nie
stanowiącymi jego własności do oferty należy załączyć oświadczenie właściciela pojazdów o podjęciu
współpracy w realizacji zamówienia.
4. w zakresie bazy transportowo – magazynowej posiadać lub dysponować nieruchomością położoną na
terenie administracyjnym Gminy Jastarnia lub w odległości drogowej nie większej niż 60km od granic gminy
spełniającą wymagania określone 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
roku 2013, poz. 122).
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien załączyć oświadczenie zgodnie z
załącznikiem nr 17 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie zamierza posługiwać się bazą transportowo – magazynową nie
stanowiącą jego własności do oferty należy załączyć oświadczenie właściciela bazy o podjęciu współpracy w
realizacji zamówienia.
5. w zakresie wagi najazdowej do przeważania odpadów posiadać lub dysponować samochodową waga
najazdową o nośności nie mniejszej niż 30 Mg zlokalizowaną na terenie administracyjnym Gminy Jastarnia lub
w odległości nie większej niż 20 km od granic gminy umożliwiającą trwałe zapisywanie, przechowyw
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:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 23/09/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Jastarni

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
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2019

