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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476266-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Limanowa: Usługi recyklingu odpadów
2019/S 196-476266

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 7
Limanowa
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Henryk Kapera
Tel.:  +48 183372491
E-mail: biuro@mzgkim.limanowa.pl 
Faks:  +48 183376083
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzgkim.limanowa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://mzgkim.limanowa.pl/przetargi.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
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa

mailto:biuro@mzgkim.limanowa.pl
http://mzgkim.limanowa.pl
http://mzgkim.limanowa.pl/przetargi.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Numer referencyjny: ZP/12/10/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90514000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór z bazy zamawiającego odpadów komunalnych zebranych przez
zamawiającego z terenu miasta Limanowa z nieruchomości mieszkalnych, transport tych odpadów do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ich zagospodarowanie, w tym także
odpadów zbieranych w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym przy ul.
Moczarki w Limanowej.

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
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Limanowa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór z bazy zamawiającego odpadów komunalnych zebranych przez
zamawiającego z terenu miasta Limanowa z nieruchomości mieszkalnych, transport tych odpadów do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ich zagospodarowanie, w tym także
odpadów zbieranych w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym przy ul.
Moczarki w Limanowej.
2. Ilość szacunkowa odpadów do odbioru i unieszkodliwienia: 4 360 Mg, w tym:
— niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01: 3 520 Mg,
— odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01: 210 Mg,
— odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07: 220 Mg,
— opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07: 90 Mg,
— opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01: 160 Mg,
— opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02: 160 Mg.

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: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiadają:
— aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego przez
właściwy organ, na podstawie ustawy z 14.12.2012 o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.) oraz
rozporządzeń wydanych do tejże ustawy, obejmującego co najmniej odpady o kodach: 20 03 01, 20 02 01, 20
03 07, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07,
— aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marszałka Województwa, zgodnie z art. 234 ustawy z
14.12.2012 odpadach (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej
300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponują lub będą
dysponować:
— instalację RIPOK posiadającą status instalacji RIPOK dla przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
„Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”,
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych, co najmniej 1
samochodem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych, które spełniać
będą wymogi obecnie obowiązujących przepisów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji 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: 12/11/2019
Czas lokalny: 12:30

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: 10/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu w siedzibie zamawiającego przy ul. Rzecznej 7, 34-600
Limanowa, POLSKA dnia 12.11.2019, godz. 13:00.

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:
IV kwartał 2020.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie
10 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:
1) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie
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warunku określonego w rozdziale 4 ust. 1 pkt 1a) SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokumenty te składa każdy z wykonawców;
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną w rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ tj. 300 000 PLN. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z wykonawców lub mogą złożyć 1
wspólny dokument potwierdzający, że wszyscy wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej określona w
rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zakres ww. dokumentu
musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c) SIWZ.
Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SWIZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z wykonawców;
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) oświadczenia 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. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy)
wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z wykonawców.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20
000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Podstawy wykluczenia wykonawców określone zostały w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający nie przewiduje
wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2019


