
Usługi - 354786-2019

29/07/2019 S144 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I. II. III. IV. VI.

Polska-Świdwin: Usługi wywozu odpadów

2019/S 144-354786

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Urząd Miasta Świdwin
IRP.271.2.2019
pl. Konstytucji 3 Maja 1
Świdwin
78-300
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Spychalska
Tel.: +48 943652011
E-mail: przetargi@swidwin.pl
Faks: +48 943652283
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe: 
Główny adres: https://www.swidwin.pl/asp/pl_start.asp?
ref=1&typ=13&menu=6&strona=1

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: 
https://www.swidwin.pl/asp/pl_start.asp?
ref=1&typ=13&menu=6&strona=1
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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 



niezamieszkałych na terenie miasta Świdwin
Numer referencyjny: IRP.271.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i 
transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Świdwin. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 608 379.63 PLN

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
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Miasto Świdwin, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
I Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze
I transporcie wskazanych w niniejszym opisie odpadów komunalnych 
gromadzonych na terenie miasta Świdwin, dalej zwanym Miastem.
II Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji 
zamówienia odbiór z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz 
transport następujących odpadów:
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu według katalogu odpadów
1 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
2 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
3 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
4 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
5 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
6 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
7 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
8 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
9 20 01 08 Odpady kuchenne
10 20 01 01 Papier i tektura
11 16 01 03 Zużyte opony
12 15 01 07 Opakowania ze szkła
13 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
14 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
III Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zebranych odpadów celem 
zagospodarowania do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 
prowadzonej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym

Sp. z o.o., Wardyń Górny 35. Zgodnie z umową wykonawczą z 23.9.2015 r., 
zawartą na podstawie uchwały nr VI/39/15 w sprawie przystąpienia do 
spółki pod firmą Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym i 
objęcia przez miasto Świdwin udziałów w tej spółce, spółce powierzono 
zadania Miasta związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

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
Wartość bez VAT: 4 608 379.63 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów
Początek: 01/10/2019
Koniec: 30/09/2022
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: 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: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, 
udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający 
przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

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 za spełniony warunek jeżeli:
— Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności 
regulowanej, o której mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze 
zm.) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia,
— Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru zbierających zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992),



— Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na transport odpadów w 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992). Zezwolenie na 
transport odpadów winno obejmować co najmniej następujące kody 
odpadów:
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu według katalogu odpadów
1 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
2 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
3 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
4 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
5 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
6 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
7 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
8 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
9 20 01 08 Odpady kuchenne
10 16 01 03 Zużyte opony
11 15 01 07 Opakowania ze szkła
12 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
13 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
14 20 01 01 Papier i tektura

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca przedstawi 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia – Wykonawca wykaże całkowitą sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
— Wykonawca przedłoży wykaz usług wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 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.
Należy przedłożyć dokument potwierdzający wykonanie minimum 1 usługi 
polegającej na odbieraniu odpadów o łącznej masie odebranych odpadów 
komunalnych maksymalnie w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, co 
najmniej 4 000 Mg rocznie.
Wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
— Wykonawca przedłoży wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami.
Należy wykazać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 
wyposażeniem umożliwiającym odbieranie i transport odpadów tj.:



Sekcja IV: Procedura

• pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 122),
• minimum 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych,
• minimum 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym jeden wyposażony w 
HDS do opróżniania pojemników typu dzwon oraz jeden hakowiec do 
wywozu kontenera o max pojemności 23 m ,
• minimum 1 (jednym) pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji 
kompaktującej o masie do 3,5 t.
• Wykonawca zobowiązany jest ponadto do posiadania bazy magazynowo-
transportowej, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wykaz stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
— Wykonawca przedłoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.
Należy wykazać, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia w zakresie objętym zamówieniem, tj:
• co najmniej 4 kierowcami pojazdów - osobami uprawnionymi do 
kierowania pojazdem do odbioru odpadów komunalnych, posiadającymi 
prawo jazdy kategorii C zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz 
minimum 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi pojazdu do odbierania 
odpadów komunalnych,
Wykaz stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Nie dotyczy
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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:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 
zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych 
pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

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



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 03/09/2019
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce: 
Urząd Miasta Świdwin, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, POLSKA, 
sala nr 55
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert 
dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i 
otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 
Przewidywany termin publikacji kolejnego ogłoszenia lipiec 2022 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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



1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp 
jak dla postanowień poniżej/powyżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienia oraz SIWZ 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 
154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2019


