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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351445-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Rewal: Usługi związane z odpadami
2016/S 195-351445

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
Rewal
72-344
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Bartkowski
Tel.:  +49 913849011
E-mail: zp@rewal.pl 
Faks:  +49 913849029
Kod NUTS: PL425
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rewal.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.rewal.pl/zamowienia
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 odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Rewal,
zbieranie odpadów komunalnych z ulic i plaż oraz ich transport do Regionalnego Zakładu Gospodarowania.
Numer referencyjny: OrA.04.2016.TB

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zp@rewal.pl
www.rewal.pl
http://www.bip.rewal.pl/zamowienia
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II.1.4) Krótki opis:
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Rewal tj.
Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze i Pogorzelica, zbieranie odpadów komunalnych z
ulic i plaż oraz ich transport do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, w terminie od
1.1.2017 do 31.12.2020.

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
90512000
90513100
90514000
34928480
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL425
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rewal.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa polegająca na odbiorze wskazanych w punkcie 1.2. odpadów komunalnych gromadzonych na:
a) nieruchomościach zamieszkałych,
b) nieruchomościach niezamieszkałych,
c) nieruchomościach, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z 29.8.1997 o usługach
turystycznych,
d) nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe,
e) nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
f) ulicach,
g) obiektach użyteczności publicznej oraz innych terenów wymienionych w załącznikach do SIWZ,
h) zejściach plażowych,
położonych w granicach administracyjnych Gminy Rewal, na których powstają odpady komunalne.
2) wyposażenie nieruchomości, o których mowa w lit. a) – e) w pojemniki, worki, kosze lub kontenery do
gromadzenia odpadów komunalnych;
3) zbieranie ręczne i mechaniczne odpadów z ulic, chodników, innych ciągów pieszo – jezdnych, placów,
skwerów, terenów zielonych, ścieżek rowerowych, itp. położonych na terenie Gminy Rewal;
4) zbieranie odpadów z plaż położonych o łącznej długości 16,63 km;
5) transport zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Rewal do Regionalnego Zakładu
Gospodarowania Odpadami w Słajsinie lub Stacji Przeładunkowej w Mokrawicy;
6) stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zakres umowy obejmuje w całym okresie jej realizacji odbiór:
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1) z nieruchomości, o których mowa w pkt. 2.1. ppkt 1) lit a) – e):
a) zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości,
b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach, obejmujących
następujące frakcje:
— papier i tekturę w tym opakowania z papieru i tektury,
— opakowania szklane,
— tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
— opakowania wielomateriałowych,
— odpady zielone (chwasty, liście, skoszona trawa, niewielkie gałęzie drzew i krzewów),
— metal i opakowania z metali.
2) z ulic, o których mowa w pkt. 2.1. ppkt 1) lit f):
a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) odpady z czyszczenia ulic i placów,
3) z plaż, o których mowa w pkt. 2.1. ppkt 1) lit h):
a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach, obejmujących
następujące frakcje:
— papier i tekturę w tym opakowania z papieru i tektury,
— opakowania szklane,
— tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
— opakowania wielomateriałowych,
— odpady zielone (chwasty, liście, skoszona trawa, niewielkie gałęzie drzew i krzewów),
— metal i opakowania z metali.
4) Z PSZOK-u, o którym mowa w pkt. 1.1. ppkt 6:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) papieru i tektury w tym opakowań z papieru i tektury,
c) opakowań szklanych,
d) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów zielonych (chwasty, liście, skoszona trawa, niewielkie gałęzie drzew i krzewów),
g) metali i opakowań z metali,
h) szkła,
i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
j) mebli i odpadów wielkogabarytowych stanowiących odpady komunalne,
k) zużytych baterii i akumulatorów,
l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
m) przeterminowanych leków,
n) przeterminowanych chemikaliów (w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych)
o) odzieży i tekstyliów,
p) zużytych opon pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym,
Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę co najmniej raz w roku akcji informacyjno-
promocyjnej w skali obejmującą swym zasięgiem teren całej gminy. Treści przekazywane w ramach akcji
promocyjno-informacyjnej winny być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2020
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
Kryteria oceny ofert:
1) Cena oferty brutto – 60 %
2) Termin rozpatrzenia reklamacji –10 %
3) Aspekt środowiskowy – Jakość akcji informacyjno – promocyjnej 10 %
4) Odległość RIPOK w Słajsinie lub punktów przeładunkowych od granicy bazy przedsiębiorcy mierzona po
drogach publicznych 20 %.

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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rewal.
2) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
wynikające z przepisów ustawy z 14.12.2012 o odpadach.
Ocena potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego
na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia złożonego na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej Gminy Kroczyce w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
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b) aktualne zezwolenie na transport odpadów, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, wydanego
przez właściwy organ na podstawie przepisów ustawy z 14.12.2012 o odpadach,
c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
h) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) oświadczenia o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż
ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres: Wykonawca winien
wykazać, w ostatnich trzech latach obrotowych (2013, 2014 i 2015), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – osiągnięcie rocznego obrotu co najmniej na poziomie min. 3 000 0000 PLN;
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wykonawca
winien wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości min. 2 000
000 PLN.
3) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.
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Wykonawca musi udowodnić, że dysponuje lub będzie dysponował:
1) Trzema ciągnikami o mocy minimum 60 KM każdy, w tym dwoma z dodatkowym
przednim napędem,
2)Dwoma przyczepami ciągnikowymi o ładowności minimum 4 tony każda,
3)Jedną zamiatarką uliczną o masie całkowitej minimum 1,2 tony, ze zbiornikiem na wodę o
pojemności minimum 500 l,
4)Jedną zamiatarką chodnikową o szerokości zamiatania od 1300 do 2900 mm,
5)Zestawem bron zawieszanych,
6)Trzema sztukami śmieciarek o ładowności minimum 5 ton każda (spełniające normy
minimum EURO 4),
7)Dwoma samochodami dostawczymi o ładowności od 3 do 3,5 tony.
2.
Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Wykonawca winien wykazać wykonanie lub wykonywanie min. trzech usług, zgodnych z przedmiotem
zamówienia, w latach 2013, 2014 i 2015 o wartości min. 3 miliony złotych każda.

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 zobowiązany jest do realizacji zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności
wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych a także w przypadkach
określonych w SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem
umowy:
a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
b) przedłożyć w dwóch egzemplarzach wykaz pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26.6.1974 – kodeks pracy (Dz.U. 2015 poz. 1066 z późń.
zm.),najpóźniej w dniu podpisania umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 15/11/2016
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: 13/01/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2016
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Siedziba zamawiającego, ul. Mickiewicza 19, Rewal 72-344, pok nr 6 (sekretariat).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
— Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
— Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
— wykonania co najmniej jeden raz w roku na terenie gminy akcji informacyjno – promocyjnej oraz dystrybucja
informacji przygotowanych w uzgodnieniu z Zamawiającym
— inne obowiązki określone w SIWZ.
— Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +49 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +49 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

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
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +49 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +49 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2016
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