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Polska-Brójce: Usługi związane z odpadami
2020/S 182-438735
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brójce
Krajowy numer identyfikacyjny: 472057750
Adres pocztowy: Brójce 39
Miejscowość: Brójce
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-006
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Staszek
E-mail: urzadgminy@brojce.pl
Tel.: +48 422950113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.brojce.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.brojce.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:
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Brójce.
Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2020

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 świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu (odzysk lub
unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych
na terenie gminy Brójce. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1439) oraz aktami wykonawczymi, a także aktualnymi w okresie wykonywania zamówienia zapisami Planu
gospodarki odpadami dla Województwa Łódzkiego i przepisami prawa miejscowego.
Termin wykonania zamówienia: od 1.1.2021 do 31.12.2022.

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
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu (odzysk lub
unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych
na terenie gminy Brójce. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1439) oraz aktami wykonawczymi, a także aktualnymi w okresie wykonywania zamówienia zapisami Planu
gospodarki odpadami dla Województwa Łódzkiego i przepisami prawa miejscowego.
Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami
sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz.
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122), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028 t.j.).
Przedmiot zamówienia obejmuje także odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów oraz z aptek i z punktów aptecznych.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) odbierania bezpośrednio sprzed nieruchomości zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości odpadów
komunalnych, w tym:
A. każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pozostałych po segregacji,
gromadzonych w przystosowanych do tego pojemnikach lub workach;
B. odpadów segregowanych zgromadzonych w workach lub pojemnikach w określonych w zał. nr 1 do
niniejszej SIWZ „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” frakcjach, ilościach i terminach:
— w kolorze niebieskim z napisem „Papier” – przeznaczonych na papier w tym tekturę, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
— w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczonych na metale i tworzywa sztuczne
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
— w kolorze zielonym z napisem „Szkło” – przeznaczonych na szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła
(bez podziału na kolorowe i białe),
— w kolorze brązowym z napisem „Bio” – przeznaczonych na bioodpady,
— w kolorze szarym lub czarnym z napisem „Popiół” – przeznaczonych na popiół.
Ww. worki muszą posiadać napisy informujące o przeznaczeniu worka;
C. odpadów budowlanych i remontowych w postaci odpadowych materiałów ceramicznych, drobnego gruzu
ceglanego i betonowego z remontów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub
remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do
właściwego organu;
D. odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów oraz zużytych opon w formie zbiórki zorganizowanej dwa
razy w roku (pierwszy termin w okresie wiosennym, drugi termin w okresie jesiennym). Zużyte opony, odpady
wielkogabarytowe i elektroodpady będą odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ pod adresem http://
bip.brojce.pl/.
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: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia o nie więcej niż 25 % i w tym przypadku
przewiduje konieczność zmiany środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację umowy, z
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zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość
zwiększenia wartości Wynagrodzenia Wykonawcy w okresie realizacji umowy na warunkach zawartej umowy do
25 % zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem proporcjonalności do zwiększonego zakresu zamówienia.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez
Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego
zakresie.
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
Z uwagi na ograniczenia techniczne opis przedmiotu zamówienia podany w pkt II.2.4 jest niepełny. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 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:
a) Posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania co najmniej odpadów
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (pkt II ppkt
5), dotyczący odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brójce zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2010) oraz
b) posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) w zakresie transportu co najmniej odpadów
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (pkt II ppkt
5).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100 złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może zostać
spełniony w całości przez jednego z Wykonawców, lub łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonywali należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. usłudze polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
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komunalnych z nieruchomości zamieszkałych świadczonej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w ilości
co najmniej 2 000 Mg, przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy;
b) dysponują lub na czas realizacji zamówienia dysponować będą następującym sprzętem spełniającym
wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122):
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, samochody bezpylne z funkcją kompaktującą,
— co najmniej 1 samochodem przystosowanym do odbierania odpadów segregowanych gromadzonych w
pojemnikach 1 100 l (samochód z funkcją HDS),
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
(odpady umieszczone w szczelnych workach, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, odpady niebezpieczne),
— co najmniej 3 małe pojazdy do odbioru odpadów komunalnych, które będą obsługiwały wąskie drogi lokalne i
trudno dostępne miejsca,
— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
— co najmniej 2 pojazdami do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7.
Wszystkie pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji usługi muszą posiadać system GPS;
c) dysponują bazą magazynowo-transportową położoną na terenie gminy Brójce lub w odległości nie większej
niż 60 km od granicy Gminy Brójce, która spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. (ppkt a, b i c powyżej)
warunek musi zostać spełniony w całości przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie 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:
1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ
– Wzór umowy.
2. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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
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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: 22/10/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Brójce, Brójce 39, pokój nr 23 (I piętro).
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Osobą upoważnioną jest Piotr
Staszek.

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:
III kwartał 2022 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia zgodne z SIWZ.
2. Termin wykonania zamówienia: od 1.1.2021 do 31.12.2022.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec opóźnieniu z uwagi na możliwość przedłużenia się
procedury udzielenia zamówienia publicznego, natomiast termin zakończenia realizacji zamówienia nie podlega
zmianie.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie i wagi
punktowe – zgodnie z SIWZ.
4. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy złotych).
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

18/09/2020
S182
https://ted.europa.eu/TED

6/7

Dz.U./S S182
18/09/2020
438735-2020-PL

7/7

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, 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 określone w ustawie. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy o
środkach ochrony prawnej dotyczące zamówień o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa w szczególności dział
VI ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2020
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