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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279944-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kętrzyn: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2022/S 101-279944
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kętrzyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 742-205-13-31
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 11
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Bepirszcz-Wingrowicz
E-mail: m.bepirszcz@miastoketrzyn.pl
Tel.: +48 897520582
Faks: +48 897520531
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.miastoketrzyn.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/zwr/
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

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 z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn
Numer referencyjny: SO.271.19.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w
punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych w obszarze miasta Kętrzyn oraz w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowanym i obsługiwanym przez wykonawcę usługi

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
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kętrzyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych
na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w punktach selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych położonych w obszarze Miasta Kętrzyn oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych organizowanym przez wykonawcę usługi.Odbiór i zagospodarowanie z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy odpadów komunalnych. Uwzględniając zapisy Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Kętrzyna.Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży nieruchomości
zamieszkałe w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz punkty selektywnej zbiórki
odpadów w pojemnik.Zamówienie obejmuje także organizację i obsługę stacjonarnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie miasta Kętrzyna, czynnego w dni robocze przez
14 godzin dziennie, w którym Wykonawca zapewni odbiór dowiezionych a powstających na nieruchomościach
zamieszkałych odpadów wymienionych w § 8 ust. 3 pkt 3-13 uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w
Kętrzynie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Kętrzyna z póź, zm. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zbiórkę i transport odebranych
odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do instalacji komunalnych, zgodnie z wymogami
art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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
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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

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:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) w zakresie wszystkich
kodów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
b) posiada wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO), o
których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699),
c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), w zakresie kodów odpadów objętych
niniejszym postępowaniem,
d) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 41 i 232 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o
odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699),
e) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 i 232 ustawy z dnia 14.12.2012
roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699)
f) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez
właściwy organ na podstawie ustawy z 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.
j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 z późn. zm.) w zw. z art. 49 ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699)

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, by wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.500.000,00 zł
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł 00/100)

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

25/05/2022
S101
https://ted.europa.eu/TED

3/5

Dz.U./S S101
25/05/2022
279944-2022-PL

4/5

Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym w następującym zakresie:
a) co najmniej 4 pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbioru odpadów komunalnych wyposażonych w
system kompaktujący.
b) co najmniej 13 pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych, bez funkcji kompaktującej
c) co najmniej 1200 szt. pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 l do zbiórki odpadów
biodegradowalnych
d) co najmniej 1200 szt. pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 l do zbiórki odpadów
„ pozostałości po segregacji”
e) co najmniej 700 szt. pojemników na odpady komunalne o pojemności 110 l do zbiórki odpadów popiołu
f) co najmniej 35 szt. pojemników na odpady o pojemności 7 - 9 m3
g) co najmniej 1700 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów o
pojemności 1,1 - 1,5 m3 ,
h) co najmniej 50 szt. pojemników na odpady paleniskowe o pojemności 1,1 m3
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik 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: 27/06/2022
Czas lokalny: 08:30

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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego , odbędzie się w Urzędzie Miasta
Kętrzyn

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:
06.2023
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9.000,00 złotych do dnia 27.06.2022 do godziny 08.00
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku:
Bank Pekao S.A. nr rachunku 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie
oferty w postępowaniu: „Wadium do postępowania nr SO.271.19.2022 pn . Utrzymanie zieleni terenów
komunalnych”

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

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 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2022
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