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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542171-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Błonie: Usługi związane z odpadami
2021/S 207-542171
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Błonie
Adres pocztowy: ul. Rynek 6
Miejscowość: Błonie
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-870
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kopczyńska
E-mail: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
Tel.: +48 222753064
Faks: +48 227253067
Adresy internetowe:
Główny adres: www.blonie.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.blonie.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.blonie.pl
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 II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych na placu przeładunku w Błoniu (...)
Numer referencyjny: WZP.271.13.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających
biodegradacji, przekazywanych do składowania. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów osobno
odpady zmieszane w ilości około700 Mg, osobno odpadów segregowanych w ilości około 300 Mg w okresie
obowiązywania umowy. Pełen opis znajduje się w SWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Błonie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji,
przekazywanych do składowania, zgodnie z: • Przepisami ustawy dnia 11 września 2019r. r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021.1129) zwanej dalej ustawą, • Postanowienia niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ • Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2021 poz. 888), zwanej dalej ustawą „u.p.c.g.” • Ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2021 poz.779), • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz.U. 2020 poz.1219 ze zm.).• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz.U.2013 poz.122) • Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie
sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu • odpadów komunalnych
(Dz.U. 2021 poz.1530) • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017 poz.2412), •
Rozporządzeniem Ministra Środowiska a dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. 2009r., nr 104 poz.868), • Obowiązującymi zapisami
prawa miejscowego, • Innymi przepisami niezbędnymi do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.
Bieżąca dostawa odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych będzie odbywała się
przy pomocy kontenerów o pojemności około 30 m ³ ładownych na placu przeładunku sprzętem Zakładu
Usług Komunalnych.Kontenery z odpadami kierowane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów osobno odpady zmieszane w ilości około700
Mg, osobno odpadów segregowanych w ilości około 300 Mg w okresie obowiązywania umowy.
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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
Okres w miesiącach: 12
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.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, o
których mowa w art. 97 ust. 7 Pzp:
kryteria oceny ofert: cena 60%, odległość w kilometrach od punktu gromadzenia odpadów 20%, term. płatn.
20%

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:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:
• wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Błonia, o którym mowa w
art. 9b ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 888) w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia;
• wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa
na postawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
późniejszymi zmianami).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli
wykaże, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 1.000.000,00 zł (słownie:
jeden milion złotych).
Uwaga:
Wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
nie można łączyć. Przynajmniej jeden ze wspólnie ubiegających się Wykonawców musi spełnić w całości ten
warunek. W przypadku korzystania z zasobów Podwykonawców lub podmiotów trzecich warunek ten spełnia w
całości Wykonawca lub Podwykonawca lub podmiot trzeci.
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Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykaże, że:
1.4.1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a). co najmniej: min. 2 usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów, o wartości min. 1,5 mln. zł.
brutto rocznie każda.
b) dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami,
wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi ( wraz informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami) co najmniej:
- 2 samochodami (hakowcami) z przyczepami do wywozu kontenerów,
Uwaga:
Zasobu wiedzy i doświadczenia nie można łączyć. Przynajmniej jeden ze wspólnie
ubiegających się Wykonawców musi spełnić w całości warunek wymieniony w pkt 1.4.1. lit. a i b W przypadku
korzystania z zasobów Podwykonawców lub podmiotów trzecich warunek ten spełnia w całości Wykonawca lub
Podwykonawca lub podmiot trzeci.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2021
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: 24/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu
zamówienia z ramienia: Wydziału Zamówień Publicznych są:
– Iwona Kopczyńska, Marzena Wasilewska (wyjaśnienia odnośnie procedury przetargowej)
email: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl , fax: (22) 725-30-67, tel. (22) 725-30-04 wew. 180.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: j.w.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 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 lub w postaci elektronicznej opatrzone 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” (ar. 505-590 ) ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2021
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