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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Bolesławiec
6121636303
ul. Teatralna 1a
Bolesławiec
59-700
Polska
Tel.:  +48 7323221
E-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl 
Faks:  +48 7351783
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminaboleslawiec.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.gminaboleslawiec.pl/354/407/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
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/
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 Bolesławiec
Numer referencyjny: I.I.271.1.08.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:

mailto:urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
http://www.gminaboleslawiec.pl
http://bip.gminaboleslawiec.pl/354/407/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy Bolesławiec,
b) obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i zagospodarowanie
odpadów dostarczonych do PSZOK-u.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został zawarty w zał. nr 1 do SIWZ.

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
90511300
90513100
90512000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Bolesławiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
w następujących miejscowościach: Bolesławice, Bożejowice, Brzeźnik, Dąbrowa Bolesławiecka, Dobra,
Chościszowice, Golnice, Krępnica, Kozłów, Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn, Łaziska,
Łąka, Lipiany, Mierzwin, Nowa, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, Ocice, Otok, Parkoszów, Pstrąże,
Rakowice, Stara Oleszna, Stare Jaroszowice, Suszki, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów. Przedmiot
zamówienia będzie realizowane w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. Szacuje się, że ilość odpadów
niesegregowanych (zmieszanych), która zostanie wytworzona na terenach nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych Gminy Bolesławiec w roku 2020 wyniesie łącznie 3400 Mg. Wykonawca zobowiązany
jest do odbioru i zagospodarowania każdej ilości następujących rodzajów odpadów komunalnych: a)
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; b) zbierane łącznie tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe; c) szkło; d) papier i tektura; e) odpady biodegradowalne; f) odpady zielone; g) odpady
wielkogabarytowe;
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i) zużyte baterie i akumulatory; j) przeterminowane leki i chemikalia
(np. farby, lakiery, środki ochrony roślin); k) zużyte opony;l) tekstylia i odzież; m) odpady budowlane i
rozbiórkowe z remontów prowadzonych we własnym zakresie; n) odpadów selektywnie zebranych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łące. Częstotliwość odbioru odpadów, stanowiących przedmiot
zamówienia. 1) Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
odbywać się winien z następującą częstotliwością: a) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w zabudowie
jednorodzinnej jeden raz na dwa tygodnie; b) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w zabudowie
wielorodzinnej – jeden raz na tydzień (miejscowości: Dobra – 1 wspólnota mieszkaniowa, Łaziska – 1 wspólnota
mieszkaniowa, Kruszyn – 6 wspólnot mieszkaniowych, Rakowice – 1 wspólnota mieszkaniowa, Trzebień – 2
spółdzielnie mieszkaniowe, 2 wspólnoty mieszkaniowe); c) wysegregowanych i zbieranych łącznie tworzyw
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sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – jeden raz na cztery tygodnie; d) wysegregowanego szkła
– jeden raz na osiem tygodni; e) wysegregowanego papieru –jeden raz na osiem tygodni ; f) wysegregowanych
odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej jeden raz na dwa tygodnie; g) wysegregowanych
odpadów biodegradowalnych w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na tydzień (miejscowości: Dobra –
1 wspólnota mieszkaniowa, Łaziska – 1 wspólnota mieszkaniowa, Kruszyn – 6 wspólnot mieszkaniowych,
Rakowice – 1 wspólnota mieszkaniowa, Trzebień – 2 spółdzielnie mieszkaniowe, 2 wspólnoty mieszkaniowe);
h) odpadów wielkogabarytowych – dwa razy w roku podczas zbiórki objazdowej, tj. „od domu do domu”,
według harmonogramu uzgodnionego z zamawiającym; i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych baterii i akumulatorów – dwa razy w roku podczas zbiórki objazdowej, tj. „od domu do domu”,
według harmonogramu uzgodnionego z zamawiającym; j) zużytych opon – dwa razy w roku podczas zbiórki
objazdowej, tj. „od domu do domu”, według harmonogramu uzgodnionego z zamawiającym; k) odpadów
budowlanych z remontów prowadzonych we własnym zakresie – według indywidualnych potrzeb jako usługa
dodatkowa prowadzona przez Wykonawcę; l) odpadów selektywnie zebranych na PSZOK – po zapełnieniu
pojemnika lub kontenera, na zasadach określonych w rozdz. III, pkt 4, ppkt 4).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 (SOPZ) do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Promocja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres o jaki Wykonawca skróci czas rozpatrzenia i likwidacji przyczyn reklamacji /
Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed terminem składania ofert wadium w wysokości 40.000 zł (słownie:
czterdzieści tysięcy PLN 00/100) na okres związania ofertą. Szczegółowe informację zawiera rozdział IX SIWZ.

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:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
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1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Bolesławiec, prowadzonego przez Wójta Gminy Bolesławiec zgodnie z art. 9c
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018. 1454 z późn.
zm.),
2) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019. 701 z późn. zm.),
3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem oraz zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. 2018.1466 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Przedstawienie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.
1.000.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i
doświadczenie i wykażą należycie wykonane usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywane należycie, w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane polegające na odbierze odpadów komunalnych z gminy/miasta/ gmin
należących do związku międzygminnego, którego liczba mieszkańców jest nie mniejsza niż 10.000 (słownie:
dziesięć tysięcy), a zamówienie było realizowane przez co najmniej 6 miesiące, w ramach jednego zamówienia
na rzecz jednego Zamawiającego co oznacza brak możliwości łączenia zamówień. 2. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować odpowiednim sprzętem (pojazdy)
niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w ilości co najmniej: a) 2 pojazdami przystosowanymi do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych, c) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej d) 1
pojazdem typu hakowiec lub bramowiec do odbierania odpadów. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca złoży: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 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– wg
wzoru Zał. nr 8 do SIWZ oraz 3.1.4. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg wzoru Zał. nr 9
do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Zgodnie z zapisami projektu Umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 2.Zamawiający, poza możliwością
zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2,3,4,5,6 upzp, przewiduje również możliwość
dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał
wyboru Wykonawcy. Szczegółowy zakres przewidzianych zmian został opisany w Rozdziale XVI pkt. 8 SIWZ
oraz w paragrafie 11 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: 07/10/2019
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: 05/12/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 3. Polska

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu jak wyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Składany dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp. 1) Zamawiający na podstawie art. 67 ust.
1 pkt 6 upzp przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
zamówień o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych
usług. 2) Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp będą obejmowały powtórzenie podobnych
usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanym w SIWZ i załącznikach i na warunkach
określonych we wzorze umowy z zastrzeżeniem negocjacji w odniesieniu do warunków cenowych. 3)
Udzielanie przedmiotowych zamówień, o którym mowa powyżej może nastąpić gdy zaistnieje uzasadniona
potrzeba rozszerzenia/przedłużenia zamówienia podstawowego (w tym m.in. brak wyboru kolejnego
Wykonawcy lub przedłużająca się kolejna procedura przetargowa) i zostaną zapewnione środki finansowe
na ten cel. 4) Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed terminem składania ofert wadium w wysokości 40.000 zł (słownie:
czterdzieści tysięcy PLN 00/100) na okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub
kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019r. poz. 310). UWAGA !!! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. W przypadku
wniesienia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku
Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.
Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). Oryginał dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia (Gwaranta) składany jest przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza
do komunikacji, jako załącznik.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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Faks:  +48 224587800
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:
Środki ochrony prawnej unormowane w Dziale VI art. 179-198g upzp przysługują Wykonawcom, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów upzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 1992).
2) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 22 marca 2010r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018r. poz. 1092).
3) Tekst jednolity rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. z 2010r. poz. 238).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezez Krajowej Izby Odoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019

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

