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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436706-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Mińsk Mazowiecki: Usługi związane z odpadami
2018/S 193-436706

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
Mińsk Mazowiecki
05-300
Polska
Osoba do kontaktów: |Ewa Klukiewicz
Tel.:  +48 257562500
E-mail: isp@minskmazowiecki.pl 
Faks:  +48 257562550
Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.minskmazowiecki.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.minskmazowiecki.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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Mińsk Mazowiecki
Numer referencyjny: RI.271.1.29.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:isp@minskmazowiecki.pl
http://www.bip.minskmazowiecki.pl
http://www.bip.minskmazowiecki.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w sposób
zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018.1454
ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2018.992 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mińsk Mazowiecki a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego

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
90511300
90512000
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mińsk Mazowiecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w sposób
zgodny z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018.1454
ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2018.992 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mińsk Mazowiecki a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
Oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (załączyć do oferty zgodnie z rozdziałem 8 ust. 3-14 SIWZ)
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy)
4) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
5) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)
6) Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie normy emisji spalin Euro 6 dla poj

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:
Warunek spełni Wykonawca, który:
Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co najmniej frakcje odpadów wymienione w rozdziale
5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ
Posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez
właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (co najmniej
frakcje odpadów wymienione w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ) lub odpowiedni wpis do rejestru
– zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;
Posiada uprawnienia do transportu odpadów wydane przez odpowiedni organ lub wpisu do odpowiedniego
rejestru zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (co najmniej frakcje odpadów wymienione w
rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ);
Posiada aktualne zezwolenia na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania
przedstawi na piśmie gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach i ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; (co najmniej frakcje
odpadów wymienione w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ);
Posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych
oraz odpadów zielonych lub umowy z podmiotem prowadzącym uprawnioną regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych przyjmującą zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone (RIPOK
wskazana w obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego dla
regionu, do którego przynależy Gmina Mińsk Mazowiecki).
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialność cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 100 000,00 PLN
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialność cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę minimum 100 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek spełni Wykonawca, który:
Udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonanie co najmniej 1 usługi odbioru i przekazania
do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1500 Mg w ciągu 12 miesięcy u
jednego lub kilku odbiorców usługi
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług oraz załączonych
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Posiada bazę magazynowo-transportową oraz wyposażenie o odpowiednim stanie technicznym umożliwiające
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mińsk
Mazowiecki – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz.
122). Wymieniona w ww. rozporządzeniu ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu jaką
Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne
z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki były na bieżąco odbierane i zagospodarowane. Wykonawca zobowiązany
jest do wyposażenia pojazdów w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiającego trwałe zapisanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach
ich postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
Ocena tego warunku dokonana zostanie na podstawie analizy złożonego oświadczenia - Zdolności techniczne.

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:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Termin wykonania wykonania zamówienia
do dnia 31.12.2020 r. Pozostałe warunki realizacji umowy zgodnie ze wzorem 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)
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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: 13/11/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, POLSKA

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:
IV kwartał 2020 roku

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
10 000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych). Pozostałe wymogi dot. wadium zgodnie z SIWZ
2.Podstawy Wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp
2) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 - 8 ustawy Pzp
3.W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdziale 6 ust. 2
SIWZ
4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdziale 6 ust. 3
SIWZ
5.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
6. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z postanowieniami paragrafu 12 wzoru umowy (zał. nr 7 do
SIWZ)
7. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) zawarcia umowy ramowej,
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
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4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
6) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2018


