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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wróblew
Krajowy numer identyfikacyjny: RIT.271.37.2019.RR
Adres pocztowy: Wróblew 15
Miejscowość: Wróblew
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-285
Państwo: Polska
E-mail: zam_publiczne@wroblew.pl
Tel.: +43 8286612
Faks: +43 8213415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wroblew.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.wroblew.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl
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 transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wróblew
Numer referencyjny: RIT.271.12.2021.RR

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wróblew oraz wyposażanie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki /lub worki na odpady.
Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, niezamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się
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domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Usługa będzie
świadczona w okresie od podpisania umowy od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SOPZ – załącznik nr 9 do SWZ m.in.
zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników i worków na odpady komunalne.
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
90500000 Usługi związane z odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Wróblew

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wróblew oraz wyposażanie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki /lub worki na odpady.
Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, niezamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Usługa będzie
świadczona w okresie od podpisania umowy od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SOPZ – załącznik nr 9 do SWZ m.in.
zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników i worków na odpady komunalne.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Kryterium emisji spalin i hałasu / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2021
Koniec: 30/06/2024
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności, na podstawie:
2.2.1 Posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Wróblew
w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz złoży oświadczenie, że posiada
zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 797 ze zm.),
2.2.2. Posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2020 r,. poz. 797 ze zm.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 1 000 000,00 PLN (jeden milion PLN).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.4.1 W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 2 usługi odpowiadające
swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługi polegające na odbieraniu i/lub
zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości za kwotę brutto nie mniejszą niż 500.000,00 zł
każda.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu złożonego przez Wykonawcę (Załącznik nr
3 do SWZ) wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.4.2 będzie dysponował na czas i dla celów realizacji zadania:
- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej typu hakowiec,
bramowiec.
Pojazdy uczestniczące w realizacji usług dla Gminy Wróblew muszą być trwale i czytelnie oznakowane w
widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady
komunalne oraz muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu
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pojazdu i miejscach postoju oraz danych o miejscach wyładunku odpadów. Wymagany czas przechowywania
danych to 12 miesięcy.
- bazą magazynowo – transportową spełniającą wymogi zgodnie z Rozporządzeniem 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).
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu
niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia i urządzeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2.4.3. Zamawiający wymaga, aby czynności z zakresu odbierania odpadów komunalnych w ramach niniejszego
zamówienia były wykonane środkami zarządzania środowiskiem spełniającymi wymagania normy ISO 14001
lub EMAS lub równoważnego systemu zarządzania środowiskiem.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
złoży kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu potwierdzającego wdrożenie i stosowanie u wykonawcy lub
podwykonawcy realizującego czynności z zakresu odbierania odpadów komunalnych w ramach niniejszego
zamówienia systemu zarzadzania środowiskowego spełniającego wymagania normy ISO 14001 lub EMAS lub
równoważnego systemu zarządzania środowiskiem.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze specyfikacja warunków 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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/05/2021
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: 23/08/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/05/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2021 r. o godzinie 10:30 poprzez odszyfrowanie ofert na miniPortalu.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) w sprawach dotyczących procedury przetargowej – Radosław Rychlik, tel. 438286612, email:
zam_publiczne@wroblew.pl
b) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Przemysław Marchwicki,
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:
kwiecień 2024r.
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.1. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz ofertowy, formularz cenowy
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 1a do SWZ
1.2. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT
ZAMÓWIENIA (DALEJ JAKO „JEDZ”) — Załącznik nr 2 do SWZ,
1.3. Potwierdzenie wniesienia wadium
1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy)
1.5. Dokument pełnomocnictwa – (jeżeli dotyczy).
Szczegółowy opis zawarty został w SWZ

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.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2021

