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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622340-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Usługi związane z odpadami
2022/S 218-622340
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: PL432
Adres pocztowy: ul.Podgórna 22
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-424
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Tel.: +48 684564100
Faks: +48 684564455
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zielonagora.pl
Adres profilu nabywcy: www.zielonagora.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.zielonagora.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://epuap.gov.pl/wps/portal

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 transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Numer referencyjny: DO-ZP.271.80.2022

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 usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
i segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady) z nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zielona Góra i ich transport do instalacji komunalnej/instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: aspekty środowiskowe / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: aspekty innowacyjne / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy pzp (zgodnie z pkt 23 SWZ). 2. Oferty należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (z uwzględnieniem w pierwszej kolejności kodu 20 03 01 oraz
kodów: 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 20 01 01, 20 01 08, 20 02 01) wydane na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2022, poz. 699);
2) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie miasta Zielona Góra (z uwzględnieniem w pierwszej kolejności kodu 20 03 01 oraz
kodów: 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 20 01 01, 20 01 08, 20 02 01);
3) wpis do Rejestru Bazy Danych o Odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, prowadzonego
przez Marszałka Województwa;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z pkt 5.1.1 i 5.1.2 SWZ – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający
minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, dotyczące: 1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonali należycie usługi z zakresu odbioru i transportu odpadów komunalnych do zakładu
utylizacyjnego lub podmiotów przetwarzających odpady komunalne o masie nie mniejszej niż 5.000 Mg, w skali
jednego roku.
Uwaga:
przez doświadczenie zdobyte w „skali jednego roku” należy rozumieć doświadczenie z okresu 12 następujących
po sobie miesięcy.
2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez
Wykonawcę co najmniej nw. osoby:
1) kierownik zespołu – osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu zespołem ludzi
odpowiedzialnych za odbiór i transport odpadów;
2) kierowcy (minimum 5 osób), posiadający kwalifikacje i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania
zamówienia, tj.:
- co najmniej od 3 lat prawo jazdy kat C lub odpowiadające im równoważne uprawniania do kierowania
pojazdami, oraz
- aktualne badania psychotechniczne, oraz
- ukończony kurs na przewóz rzeczy, oraz
- min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowcy pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt 5.1.3 1) i 5.1.3.2) przez osobę wskazaną przez
Wykonawcę;
przez doświadczenie osób, o których mowa w pkt 5.1.3 SWZ określone jako okres czasu (np. 2 lata) należy
rozumieć łączny okres liczony jako suma okresów kalendarzowych, w których były zdobywane doświadczenie,
przy czym przez 1 rok Zamawiający rozumie łącznie pełnych 12 miesięcy.
3. zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) tj. w celu wykonania zamówienia dostępne są
Wykonawcy nw. narzędzia / wyposażenie zakładu/ urządzenia techniczne:
1) baza magazynowo - transportowa usytuowaną na terenie Miasta Zielona Góra lub w odległości nie większej
niż 60 km od jego granicy, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniająca wymagania określone w
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rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2) Wykonawca przeznaczy do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia:
- co najmniej 4 pojazdy przystosowane do odbierania i transportu zmieszanych odpadów komunalnych, oraz
- co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania i transportu selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, oraz
- co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania i transportu odpadów bez funkcji kompaktującej.
Wymienione pojazdy muszą być wyposażone w działający system pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejsc postojów oraz czujniki
zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów.
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentach zamówienia (pkt 5.1.2. SWZ).
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia (załącznik nr I.3 do SWZ)

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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.1.8)

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: 13/12/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 11/04/2023

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13/12/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zgodnie z dokumentami zamówienia (pkt 27 SWZ)

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
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Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w
postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, określone
w pkt 5.1 SWZ oraz niewykluczeni z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2 SWZ. 2.. Informacja na
temat dokumentów i oświadczenia niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki
dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (pkt 6 SWZ). 3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu
przewiduje odwróconą kolejność oceny wynikającą z art. 139 ustawy pzp. 4. Zamawiający dopuszcza aby
w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji) Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub
podmiot udostępniający zasoby złożyli ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(sekcja alfa), bez konieczności wypełniania sekcji A-D, odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu. 5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy pzp lub
art. 256 ustawy pzp . 6.Termin wykonania zamówienia: okres 12 miesięcy od 01.01.2023 r.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2022
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