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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich
pomysłówi kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!
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Polska-Bolesławiec: Usługi związane z odpadami

2021/S 186-483094

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja l: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bolesławiec
Krajowy numer identyfikacyjny: 6121636303
Adres pocztowy: ul. Teatralna la
Miejscowość: Bolesławiec
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-700
Państwo: Polska
E-mail: urzadgminyG©gminaboleslawiec.pl
Tel.: +48 7323221
Faks: +48 7351783
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminaboleslawiec.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem:
http://bip.gminaboleslawiec.pl/3501/594/postepowania-rowne-i-powyzej-130-
000-zl.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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
.
Ogólne usługi publiczne

Sekcja Il: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
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Numer referencyjny: RGG.271.3.2021

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
Rodzaj zamówienia
Usługi
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
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 SWZ.

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
Opis
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Bolesławiec.

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałychz terenu
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 realizowany w okresie od 01.01.2022r. do
31.12.2022r. Dla potrzeb złożenia oferty Zamawiający szacuje następujące ilości
odpadów objętych zamówieniem (Mag):

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 3.627,00Mg
2) papier —- 128,10Mg,
3) zbierane łącznie tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe -
339,15Mg,
4) szkło - 421,00Mg,
5) bioodpady - 1.633,25Mg,
6) odpady niebezpieczne - 0,10Mg,
7) przeterminowane leki i chemikalia - 0,05Mg,
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i

strzykawki — 0,05Mg,
9) zużyte baterie i akumulatory - 0,05Mqg,
10) zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny - 42,00Mg,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 427,00Mg,
12) zużyte opony - 82,50Mg,
13) odpady budowlanei rozbiórkowe - 157,50Mg,
14) tekstylia i odzież - 0,10Mg.
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Łącznia 6.857,85Mg. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został zawarty
w Zał. nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Początek: 01/01/2022
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

1.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenie swojej oferty wadium w wysokości:
70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy PLN 00/100) na okres związania ofertą.
Szczegółowe informacje zawiera Rozdział XII SWZ.

Sekcja lll: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
I1.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związanez

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykazi krótki opis warunków:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bolesławiec,
prowadzonego przez Wójta Gminy Bolesławiec zgodniez art. 9c ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020r.
1439 str. 4), w zakresie rodzajów (frakcji) odpadów, których odbiór stanowi
przedmiot zamówienia,
2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami (BDO)w zakresie transportu odpadów objętych
zamówieniem oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego, o
którym mowaw ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1893).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykazi 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 powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych
należycie, w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonaniaipodmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane polegające
na odbierze odpadów komunalnych z gminy/miasta/związku międzygminnego,
którego liczba mieszkańcówjest nie mniejsza niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy), a
zamówienie było realizowane przez co najmniej 6 miesięcy, w ramach jednego
zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego co oznacza brak możliwości łączenia
zamówień.
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują
odpowiednim sprzętem (pojazdy) niezbędnym do wykonywania przedmiotu
zamówienia w ilości co najmniej:
a) 2 pojazdami przystosowanymido odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) 2 pojazdami przystosowanymido odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych,
c) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
d) 1 pojazdem typu hakowiec lub bramowiec do odbierania odpadów.
Warunki dotyczące zamówienia
Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy,określone zostały w załączniku do SWZ

(projekt umowy).
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawieart. 455
ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunkudo treścioferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy.
Szczegółowy zakres przewidzianych zmian został opisany w Rozdziale IX SWZ oraz w
paragrafie 11 projektu umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)

IV.1.1)

IV.1.3)

IV.1.8)

IV.2)

IV.2.1)

IV.2.2)

IV.2.3)

Opis
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Opublikowanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego pod nr 2021/S 152-404643 z
dn. 09.08.2021r. Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
na usługę.
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2021/S 152-404643
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 10:00
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:

IV.2.6)

IV.2.7)

Polski

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/01/2022
Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1 A, 59-700 Bolesławiec.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)

VI.2)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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Informacje dodatkowe:

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania0uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
I. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
2.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale
IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezez Krajowej Izby Odoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania©uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2021
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