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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56901-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Walim: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2018/S 026-056901
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
Walim
58-320 Walim
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kłos
Tel.: +48 748494351
E-mail: przetargi@walim.pl
Faks: +48 748494355
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.walim.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.walim.pl
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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Walim
Numer referencyjny: KZ.271.3.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem.
I zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
Z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
A powstają odpady komunalne (tzw. „mieszanych”), domków letniskowych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Walim.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 016 000.00 PLN

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
90533000
90511000
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Walim.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.1. W Gminie Walim przewidywany strumień odpadów komunalnych rocznie wynosi: 1 754,40 Mg.
Całkowita ilość strumienia dla przedmiotu zamówienia stanowi: 5 263,20 Mg.
Do obliczeń wzięto pod uwagę liczbę osób zamieszkujących na terenie gminy: 4392 (dane na podstawie
złożonych deklaracji).
1.2. Założenia w zakresie szacowania długości przejazdu – założenia dla wszystkich frakcji:
• długość dróg na terenie gminy:
1) drogi gminne – 95,18 km,
2) drogi powiatowe – 62,3 km
3) drogi wojewódzkie – 16,9 km
1.3. Założenia do zabudowy mieszkalnej i niemieszkalnej gminy:
Budynki ogółem: 1535 w tym:
— mieszkalne - 1258,
— "zmieszane" tzn. budynki, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną.
Przez mieszkańców, a część nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
A powstają odpady komunalne - 36,
— niemieszkalne – tj. placówki publiczne, handlowe, usługowe, obiekty zbiorowego.
Zakwaterowania – 148, w tym:
1) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 93,
Dane dotyczące ilości nieruchomości mogą ulegać zmianie ze względu na zmianę ilości obsługiwanych
nieruchomości, a także zmianę przez właścicieli nieruchomości deklaracji.
O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

07/02/2018
S26
http://ted.europa.eu/TED

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

2/7

Dz.U./S S26
07/02/2018
56901-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/7

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
1) ustawą z dnia 14 .12. 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) oraz rozporządzeniami
wykonawczymi,
2) ustawa z dnia 13 .9. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz rozporządzeniami wykonawczymi,
3) ustawą z dnia 11 .9. 2015 r. r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688),
4) Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2022 (KPGO 2022),
5) Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022,
6) uchwałą Nr XXIX/935/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 .12. 2012 r. w sprawie wykonania
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 oraz uchwałami
zmieniającymi,
7) uchwałą Nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy Walim z dnia 28 .11. 2017 r.
W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walim (Dz. Urz. Woj. Dol.
z 13.12.2017 r., poz. 5281) oraz ewentualnymi uchwałami zmieniającymi po ich podjęciu,
8) uchwałą Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Walim z dnia 27 .6. 2017 roku
W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 5.7.2017 r.,
poz. 3090) oraz ewentualnymi uchwałami zmieniającymi po ich podjęciu,
9) innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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
Wartość bez VAT: 2 016 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po realizacji przedmiotowego zamówienia, zostanie udzielone kolejne zamówienie o podobnych charakterze.
Wznowienie zamówienia nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
— jest wpisany do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Walim,
— posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym
zakresem zezwolenie na transport odpadów będące przedmiotem niniejszego zamówienia,
— jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w
art. 49 ust.1 ustawy z dn. 14 .12. 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), prowadzonego przez
marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru
przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ustawy jw.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 8 do SIWZ – projekt umowy.
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadkach opisanych w §15 projektu 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: 21/03/2018
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)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego tj.Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 1 - sala narad.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zainteresowane osoby powinny stawić się na 5 minut przed terminem otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne,
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

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:
I kwartał 2021 roku.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy PLN). Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095
0000 5802 0011 4272 z dopiskiem „Wadium – KZ.271.3.2018"
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem bankowym) należy dołączyć kserokopię
potwierdzenia dokonania przelewu.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, oryginał bądź kserokopie wadium
potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, musi być ona gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z
obowiązującym prawem. Winna ona zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie:
„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania
na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły
okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5
ustawy z dnia 29 .1. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), tj.
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1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
b) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który
został wykluczony z postępowania, bądź którego oferta została odrzucona.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł
wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub zawarcie umo
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
Oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia.
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy.
2. 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 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
Postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na.
Podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
W postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem.
Elektronicznym.
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
W taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
Iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli.
Przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji.
Elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
Podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie albo w terminie.
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
Od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) lub zamieszczenia
Specyfikacji.
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
Powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach.
Stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie (...) przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (...)
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu
Zamówienia (...).
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
Innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy.
Treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na
której.
Jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do.
Przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
Przysługuje skarga do sądu.
12. Od wyroku sądu, Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018
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