Ogłoszenie nr 2021/BZP 00174219/01 z dnia 2021-09-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWICE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015891
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Rynek 17
1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 99-352
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
1.5.7.) Numer telefonu: 24 252 25 87
1.5.8.) Numer faksu: 24 252 25 87
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dabrowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dabrowice.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f4a989b-108e-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174219/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2021-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-08 12:50
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.dabrowice.pl/zamowienia/pokaz/1926
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl zwanej dalej
Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji
korzystania, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z
systemu stanowi załącznik do SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z
Instrukcją korzystania z Platformy Mini Portal (załącznik do SWZ). Instrukcja została zamieszczona
także bezpośrednio na ww. Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych została szczegółowo opisana
w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.05.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowice (zwanej dalej Gminą)
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz
usługi powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2024-01-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e: 1)zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli
wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał: a) zarejestrowaną działalność regulowaną w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. b) zezwolenie na transport odpadów
wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający
uzna, iż Wykonawcy spełnią niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że posiadają opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z charakterem
niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych. 4)zdolności technicznej
lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli: a) dysponują
pojazdami specjalistycznymi dopuszczonymi do ruchu, spełniającymi wymagania techniczne
określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w
ilości:- minimum 2 sztuk pojazdów przeznaczonych do odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych,- minimum 2 sztuk pojazdów przystosowanych do odbierania selektywne
zebranych odpadów komunalnych,- minimum 1 pojazdu bez funkcji kom paktującej,
wyposażonych w dźwig hakowy lub bramowy. b) dysponują nieruchomością – bazą
magazynowo – transportową z zapleczem techniczno – biurowym, spełniającą wymagania
przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska, zapewniającą możliwość
jednoczesnego stacjonowania taboru samochodowego co najmniej w ilości i rodzajach
wymienionych w pkt. a) oraz wyposażona w legalizowaną wagę najazdową i urządzenia do
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc
przetworzenia, w odległości nie większej niż 60 km od granicy administracyjnej gminy
Dąbrowice.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3.000,00PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). 2)
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. 30 dni od dnia otwarcia ofert. 3)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy w: Łódzkim Banku
Spółdzielczym numer rachunku: 16 9023 0006 0130 0101 2000 0050 z dopiskiem: „Wadium –
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice” Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek
bankowy zamawiającego najpóźniej przez upływem terminu składania ofert (decyduje data
wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub
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gwarancja należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno
zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazania ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeni musi być Gmina Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; - kwotę
gwarancji/poręczenia; - terminem ważności gwarancji/poręczenia; - zobowiązanie gwaranta do
zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6) W przypadku, gdy
wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w
przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na
zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujące wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień
umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-16 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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