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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456687-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Stawiszyn: Usługi związane z odpadami
2020/S 189-456687

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Adres pocztowy: ul. Szosa Pleszewska 3
Miejscowość: Stawiszyn
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-820
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Grzelaczyk
E-mail: przetargi@stawiszyn.pl 
Tel.:  +48 627528079
Faks:  +48 627528097
Adresy internetowe:
Główny adres: http://stawiszyn.pl/bip
Adres profilu nabywcy: http://stawiszyn.pl/bip

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://stawiszyn.pl/bip
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:
Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Stawiszyn
Numer referencyjny: PFiZP 271.9.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu gminy i miasta 
Stawiszyn w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

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 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy i miasta Stawiszyn.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu gminy i miasta Stawiszyn, z 
podziałem na następujące frakcje:
1) odpady komunalne zmieszane z nieruchomości zamieszkałych;
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem na:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
4. szkło,
5. odpady biodegradowalne,
6. popiół,
3) odpady wielkogabarytowych m.in. meble, wózki, rowery, wielkogabrytowe urządzenia gospodarstwa 
domowego itp.;
4) odpady komunalne niebezpieczne: niewykorzystane i przeterminowane leki, przeterminowane oleje i 
tłuszcze, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczne, chemikalia, zużyte opony z 
nieruchomości zamieszkałych;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu 
administracyjnego (do 100 kg z każdej posesji rocznie);
6) odpadów komunalnych z:
1) Stawiszyn, pl. Wolności,
2) Stawiszyn, Szosa Pleszewska 3,
3) Stawiszyn, Targowica na zgłoszenie telefoniczne,
4) Długa Wieś Druga 23C.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
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.2.12) 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:
a) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. 
poz.797 ze zm.);
b) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późń. zm.), prowadzonego przez 
właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późń. zm.);
c) aktualne, własne uprawnienia, zezwolenia na zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów komunalnych, 
o których mowa w części I ust. 5 SOPZ w przypadku, gdy wykonawca zamierza prowadzić zbieranie i 
przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. Własne uprawnienia i zezwolenia winny być wydane na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U z 2020 r. poz. 797 z późń. zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U z 2019 r. poz. 2010 z późń. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności 
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto). 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub 
zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto); 
oraz
b) warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto). Zamawiający uzna warunek 
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za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 1 000 
000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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

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: 02/11/2020
Czas lokalny: 12:00

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: 02/11/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, sala posiedzeń.
Przez dwa miesiące termin związania z ofertą zamawiający rozumie 60 dni.

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:
Październik 2023 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.bzp.uzp.gov.pl

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
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.bzp.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2020
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