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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611390-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzele: Usługi związane z odpadami
2021/S 232-611390
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chorzele
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/PN/1/2021
Adres pocztowy: ul. Stanisława Komosińskiego 1
Miejscowość: Chorzele
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 06-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Monika Werder
E-mail: sekretariat@chorzele.pl
Tel.: +48 297516540
Faks: +48 297516530
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.chorzele.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://chorzele.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://chorzele.ezamawiajacy.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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków
letniskowy z terenu miasta i gminy Chorzele oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK
Numer referencyjny: ZP/PN/1/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych gromadzonych na terenie PSZOK oraz wszystkich nieruchomości zamieszkałych i domków
letniskowych, położonych na obszarze miasta i gminy Chorzele.

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
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Chorzele

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości
zamieszkałych, domków letniskowych i PSZOK oraz zagospodarowanie:
-Segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów z nieruchomości zamieszkałych, domków
letniskowych, odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów z parków nie ulegających biodegradacji oraz
segregowanych odpadów komunalnych znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. W
przypadku nieruchomości zamieszkałych wymaga się również odbioru odpadów zgromadzonych przed bramą
posesji poza pojemnikiem w workach.
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych, w tym:
a) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)
b) odbieranie odpadów komunalnych segregowanych
c) odbieranie odpadów komunalnych segregowanych z PSZOK
2.Popiół i żużel nie będzie odbierany z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi (właściciele będą zobowiązani dostarczać je do PSZOK).
3.Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
odpadów komunalnych określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. Wymagany do uzyskania poziom recyklingu w roku 2022 będzie
zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosi 25% wagowo.
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie
określonych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu
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i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych bądź
instalacji zastępczych.
5.Wykonawca wyposaża nieruchomości zamieszkałe w zabudowie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
w pojemniki przeznaczone do zbiórki selektywnej : żółte 120 l(w przypadku zamieszkiwania do 2 osób)240 l(w
przypadku zamieszkiwania powyżej 2 osób), z opisem plastik, opakowania wielomateriałowe i metale ok. 2
750 szt.; zielone 120 l z opisem szkło ok. 2 750 szt.; brązowe 120 l z opisem BIO ok. 750 szt.; czarne 120 l(w
przypadku zamieszkiwania do 3 osób)240 l(w przypadku zamieszkiwania powyżej 3 osób) z opisem odpady
zmieszane (resztkowe) ok 2 750 szt.; niebieskie worki z opisem papier i tektura ok. 25 000 szt, worki szare 60
l z opisem popiół, żużel ok.10 000 szt.( 2 000 szt na początek realizacji kontraktu) oraz w worki o minimalnej
pojemności 120 l do zbiórki selektywnej szkła i plastiku. Worki oraz kosze muszą:
1) być wykonane z plastiku(kosze), z tworzywa LDPE lub HDPE uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas
normalnej eksploatacji(worki),
2) zawierać trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy,
3) być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji selektywnej zbiórki. Oznaczenie
może być realizowane przez zróżnicowanie kolorystyczne worków dla poszczególnych frakcji odpadów lub/i
podanie nazwy frakcji na worku/koszu, tj.:
1.worki zielone/kosz zielony - szkło,
2.worki żółte/kosz żółty - opakowania z tworzyw sztucznych, metal i opakowania wielomateriałowe,
3.worki brązowe/kosz brązowy - bioodpady.
4.worki niebieskie - papier,
5.worki szare - popiół,
4) Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów zgromadzonych w PSZOK.
5) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć kosze w zabudowie budynkami mieszkalnymi w system
monitorowania odbioru odpadów RFID.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w SWZ oraz załączniku nr 12 do SWZ
(Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamówienia)
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: 01/03/2022
Koniec: 28/02/2023
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
30/11/2021
S232
https://ted.europa.eu/TED

3/6

Dz.U./S S232
30/11/2021
611390-2021-PL

4/6

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykaże, że posiada:
a)wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439),
b)aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) lub równoważne, w tym
wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co
najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych i prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów
(tj. odbieranie odpadów zbieranych do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników i/lub
worków) na łączną kwotę min. 1 900 000,00 zł brutto (w ramach jednego zamówienia) 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.
b)Wykonawca musi dysponować:
1)co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
2)co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
3)co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
4)posiadać pojemniki do zbiórki materiałów z robót budowlanych i remontowych.
Ze względu na utrudniony dojazd do niektórych posesji - nieutwardzenie drogi lub wąskie pasy drogowe
Wykonawca powinien być wyposażony w:
5)pojazd-śmieciarkę małogabarytową, przystosowaną do odbioru odpadów z posesji i miejsc o utrudnionym
dojeździe lub
6)mieć inne alternatywne środki techniczne umożliwiające odbiór odpadów komunalnych.
Wszystkie ww. pojazdy muszą być, w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane
(nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać
aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu oraz przystosowane do odbioru wszystkich
pojemników z terenu miasta i gminy Chorzele.
UWAGA !
Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu jaką Wykonawca będzie musiał
zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu miasta i gminy
Chorzele oraz z PSZOK były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 11 do SWZ
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: 30/12/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy https://chorzele.ezamawiajacy.pl . Otwarcia ofert dokona
Komisja Przetargowa.

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 2022
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 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym dokładne informacje dotyczące terminów
składania odwołań określone są w dziale IX ustawy Pzp "Środki ochrony prawnej"
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2021
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