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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61985-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Turawa: Usługi związane z odpadami
2020/S 027-061985

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Turawa
Miejscowość: Turawa
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 46-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kansy-Grzesik
E-mail: zp@turawa.pl 
Tel.:  +48 774212012
Faks:  +48 774212073
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.turawa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.turawa.pl/512/135/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

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 położonych na
terenie gminy Turawa.
Numer referencyjny: BU.III.271.2.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zp@turawa.pl
http://www.turawa.pl
http://bip.turawa.pl/512/135/przetargi.html
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Turawa:
1. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i
zgromadzonych w sposób selektywny;
2. wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki oznakowane kolorami: czarnym,
żółtym, zielonym, brązowym oraz w worki koloru niebieskiego w ilości zgodnej z danymi przekazanymi przez
Zamawiającego;
3. zorganizowania w ramach tzw. „wystawki” 1 raz w roku odbioru:
1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
2) zużytych opon;
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

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
90513100
90511000
90512000
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Turawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy Turawa.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w tym:
1) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz stanowiących pozostałości z
selektywnego zbierania odpadów;
2) odbieranie odpadów zgromadzonych w sposób selektywny:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;
b) szkło, opakowania ze szkła;
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;
d) opakowania wielomateriałowe;
e) metal, opakowania z metali;
3) odbieranie bioodpadów;
4) odbieranie odpadów wielkogabarytowych;
5) odbieranie zużytych opon;
6) odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
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7) odbieranie przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych,
powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł oraz szczypawek.
2. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki oznakowane kolorami: czarnym,
żółtym, zielonym, brązowym oraz w worki koloru niebieskiego w ilości zgodnej z danymi przekazanymi przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia 6 wskazanych przez Zamawiającego punktów (apteki
i punkty apteczne) w pojemniki oznakowane kolorem czerwonym o pojemności 120 l do gromadzenia
przeterminowanych leków.
4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.

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: 01/04/2020
Koniec: 30/04/2021
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje:
1. przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3. udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7;
4. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
5. zawarcia umowy ramowej;
6. udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

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 jeżeli wykaże, że:
1) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Turawa w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 Ustawy z dnia
13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);
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2) posiada aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie
transportu i zbierania odpadów komunalnych, wydane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm);
3) jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z
Wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy, w tym zakres oraz warunki dopuszczalnych jej zmian, zawarte zostały we wzorze
umowy, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.

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.1.4) 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: 11/03/2020
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
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/03/2020
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Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, pokój nr 26 – I piętro, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane
będzie poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego, który Zamawiający pobierze z
miniPortalu po upływie terminu otwarcia ofert.
Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /gminaturawa/zp.

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:
Styczeń 2021

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający również wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza – wymagane będzie wniesienie przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
4. Zamawiający będzie korzystał z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i przewiduje
zastosowanie procedury tam opisanej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich [PLN].
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko w języku polskim.

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

https://www.uzp.gov.pl
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Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020

https://www.uzp.gov.pl

