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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140050-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zambrów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2018/S 063-140050

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
Zambrów
18-300
Polska
Osoba do kontaktów: w sprawach merytorycznych - Bogusław Baczewski, w sprawach proceduralnych - Anna
Biała
Tel.:  +48 862714616
E-mail: boguslaw.baczewski@ugzambrow.pl 
Faks:  +48 862712069
Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.ugzambrow.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.ugzambrow.pl/wg.-procedur-ue
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 z terenu Gminy Zambrów w okresie 1.7.2018– 31.12.2022
Numer referencyjny: Rrg.271.11.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90513100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:boguslaw.baczewski@ugzambrow.pl
http://www.bip.ugzambrow.pl/
http://www.bip.ugzambrow.pl/wg.-procedur-ue
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zambrów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowania, utworzenie i prowadzenie
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wyposażenie nieruchomości zamieszkałych
w worki i pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i wyposażenie poszczególnych sołectw w
pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów.

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
90512000
90511200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Zambrów cały obszar.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia
— przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zambrów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.),
zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego
nr XXXII/280/16 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podlaskiego na lata 2016–2022 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zambrów,
— utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
— wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki i pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
na zasadach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz zgodne
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19), w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
— wyposażenie poszczególnych sołectw w pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów
z tworzyw sztucznych, papieru i szkła w ilości trzech pojemników przystosowanych do selektywnej zbiórki
odpadów o pojemności powyżej 400 l w każdym sołectwie, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
Odpady zmieszane, biodegradowalne i zielone należy przekazywać do RIPOK w Czerwonym Borze. Pozostałe
rodzaje odpadów należy przekazywać do RIPOK w Czerwonym Borze lub do innej instalacji wybranej przez
oferenta i wskazanej w ofercie.
2. Regularne dostarczanie worków na odpady w okresie obowiązywania umowy.
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3. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Dane szczegółowe:

1) powierzchnia Gminy Zambrów wynosi 299 km2;
2) liczba miejscowości położonych na terenie administracyjnym Gminy Zambrów wynosi 72;
3) liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zambrów wynosi ok. 9 000 osób;
4) liczba gospodarstw domowych wg złożonych deklaracji
— gospodarstwo jednoosobowe: 286 gosp. - odpady segregowane, 42 gosp.- odpady niesegregowane, razem
328 gospodarstw,
— gospodarstwo 2-3 osobowe: 827 gosp. - odpady segregowane, 54 gosp.- odpady niesegregowane, razem
881 gospodarstw,
— gospodarstwo 4 osobowe i powyżej: 803 gosp. - odpady segregowane, 40 gosp.- odpady niesegregowane,
razem 843 gospodarstwa,
— gospodarstwa niezamieszkałe 275 gosp.;
5) masa odpadów [Mg] odebranych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami
w 2016 r. i 2017 r.:
Kod odpadu 2016* 2017*.
15 01 01 11,08 26,50
15 01 02 22,70 -
15 01 06 43,52 90,90
15 01 07 88,90 56,80
17 01 07 40,60 105,90
15 01 04 21,90 -
20 01 36 6,20 13,00
20 03 01 956,64 1091,880
20 03 07 26,10 54,7

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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: 01/07/2018
Koniec: 31/12/2022
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
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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:
Wykonawca musi wykazać, że posiada:
1) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zambrów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach;
2) posiadają zezwolenie na transportu odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o odpadach;
3) posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o odpadach;
4) posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.
W przypadku gdy wykonawcy ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie (zgodnie z art. 23 ustawy)
dopuszcza się aby w przypadku warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, kompetencje te lub uprawnienia posiada ten z wykonawców, który w ramach zadania będzie
faktycznie wykonywał czynności związane z kompetencjami lub uprawnieniami do prowadzenia określonej
działalności zawodowej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 PLN. W przypadku, gdy
złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące tego warunku zawierają dane/informacje
w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, zamawiający jako średni kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej
Dz.U. UE). Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o
zamówieniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca winien wykazać, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1
usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w ramach której w przeciągu 12 kolejnych miesięcy
odbierał odpady komunalne zmieszane oraz segregowane o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto
oraz załączy dowody określające, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty;
2) dysponuje co najmniej:
— dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych,
— dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej przystosowanym do odbierania
pojemników kontenerowych.
Pojazdy muszą spełniać normy emisji spalin, co najmniej EURO 3, być wyposażone w system monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach



Dz.U./S S63
30/03/2018
140050-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 7

30/03/2018 S63
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 7

wyładunku odpadów- umożliwiający weryfikację tych danych. Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji
Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny
być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia
do ruchu;
3) dysponowania bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Zambrów lub miasta Zambrów
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
spełniającą wymogi określone w §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) posiadania prawa do dysponowania na terenie miasta Zambrów lub gminy Zambrów nieruchomością, na
której zlokalizowany będzie PSZOK, spełniającą wymagania określone w SOPZ stanowiącym załącznik nr 7
do SIWZ pkt 6, dysponowania przy realizacji zamówienia załogą minimum 5 osobową w tym, co najmniej 3
osobami posiadającymi prawo jazdy Kat. C;
5) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań określonych pkt 1.2.3b)-d) przez cały okres realizacji
umowy.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, oraz udokumentować, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany
jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VII.2.2. niniejszej
SIWZ.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

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, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z
opracowanym wzorem umowy – załącznik Nr 6 do SIWZ.

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
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Data: 08/05/2018
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: 06/07/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów. pokój nr 19.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI Pzp i rozdziale XVIII SIWZ, Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

