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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Malczyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 9131501629
Adres pocztowy: Traugutta 15
Miejscowość: Malczyce
Kod NUTS: PL518
Kod pocztowy: 55-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chechelska
E-mail: przetargi@malczyce.wroc.pl 
Tel.:  +48 713179223
Faks:  +48 713179617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malczyce.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.malczyce.wroc.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.malczyce.wroc.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://www.epuap.gov.pl/wps/portal
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 od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Malczyce
Numer referencyjny: ORG.271.10.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:przetargi@malczyce.wroc.pl
http://www.malczyce.wroc.pl
http://www.bip.malczyce.wroc.pl
www.bip.malczyce.wroc.pl
https://www.epuap.gov.pl/wps/portal
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegając na:
1) Odbieraniu, zbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych i zebranych:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych
Gminy Malczyce, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.
b) ze „zbiórki krawężnikowej”.
c) z miejsc ogólnodostępnych typu „gniazda”.
2) Wyposażenie:
a) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki do zbierania odpadów
komunalnych wraz z wymianą i konserwacją.
b) miejsc ogólnodostępnych typu „gniazda” w pojemniki wraz z wymianą i konserwacją.
2. Pełen zakres usług oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi
wykonania usługi przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ oraz zał.
nr 1 do wzoru umowy.

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
90533000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Malczyce

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegając na:
1) Odbieraniu, zbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych i zebranych:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych
Gminy Malczyce, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.
b) ze „zbiórki krawężnikowej”.
c) z miejsc ogólnodostępnych typu „gniazda”.
2) Wyposażenie:
a) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki do zbierania odpadów
komunalnych wraz z wymianą i konserwacją.
b) miejsc ogólnodostępnych typu „gniazda” w pojemniki wraz z wymianą i konserwacją.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy prowadzić w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r.
poz. 2010 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.), zapisami
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WPGO przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1450/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
oraz przepisami prawa lokalnego.
Pełen zakres usług oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania
usługi przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik
nr 1 do wzoru umowy.
Wymagania w zakresie zatrudnienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia.
Wykonawca obowiązany jest przygotować harmonogram odbioru odpadów komunalnych, przy czym
harmonogram musi być sporządzony z uwzględnieniem częstotliwości określonej w §2 ust.3 pkt. 1 i 2 umowy i
przedłożony do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający ma 7 dni roboczych na zatwierdzenie harmonogramu.
Zatwierdzony harmonogram Wykonawca ma obowiązek dostarczyć skutecznie właścicielom nieruchomości co
najmniej 7 dni roboczych przez planowanym pierwszym odbiorem odpadów.
Wykonawca obowiązany jest przygotować harmonogram odbioru odpadów ze „zbiórki krawężnikowej” z
uwzględnieniem częstotliwości określonej w §2 ust.3 pkt. 3 umowy i przedłożyć Zamawiającemu w terminie 30
dni roboczych przed rozpoczęciem zbiórki. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć skutecznie harmonogram
odbioru odpadów ze „zbiórki krawężnikowej” właścicielom nieruchomości co najmniej 14 dni roboczych przez
planowanym pierwszym odbiorem odpadów.
Wykonawca obowiązany jest we współpracy z Zamawiającym, w trakcie trwania umowy, prowadzić akcję
edukacji ekologicznej w zakresie właściwego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli
nieruchomości poprzez:
1) Opracowywanie i dystrybucję ulotek informacyjnych dotyczących właściwego prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Dystrybucja winna odbywać się co pół roku. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji projekt ulotek przed ich dystrybucją.
2) Uczestniczenia w spotkaniach z mieszkańcami w ramach edukacji z zakresu prawidłowej segregacji
odpadów. Zamawiający ustali z Wykonawcą dokładne terminy organizacji spotkań z mieszkańcami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja dostawienia pojemników i worków na nieruchomości nowo zamieszkałe /
Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2022
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.). Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć
swoją ofertę wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

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) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Malczyce w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 150 ze zm.);
b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
c) posiada wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 złotych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) doświadczenie Wykonawcy – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas,
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą
na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w sposób
ciągły przez okres 12 miesięcy o masie łącznej 3 000,00 Mg odpadów wraz z podaniem: wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) Potencjał techniczny Wykonawcy - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas,
jeżeli wykaże, że dysponuje następującym wyposażeniem oraz urządzeniami technicznymi:
- Samochód ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton
wyposażony w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów, przystosowany
do opróżniania pojemników o pojemności od 80 l do 1100 l i transportu odpadów komunalnych - 1 sztuka
- Samochód ciężarowy o masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton, przystosowany do opróżniania pojemników,
załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem
dźwigowym (HDS) - 1 sztuka
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- Samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 3,5 ton, przystosowany do
transportu selektywnie zebranych odpadów - 1 sztuka
- Samochód ciężarowy bramowy, przystosowany do przewozu pojemników - 1 sztuka
c) Potencjał techniczny Wykonawcy - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas,
jeżeli wykaże, że posiada bazę magazynowo-transportową (spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122)).
d) Potencjał osobowy Wykonawcy - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas,
jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej czterema pracownikami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia
pojazdów, o których mowa w pkt. 7.3.3 b) SIWZ.

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 dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający zawarł w załączniku nr 13 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

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: 21/07/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
w siedzibie Zamawiającego u Urzędzie Gminy Malczyce przy ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert następuję poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na
stronię internetowej informację z otwarcia ofert.

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:
II polowa 2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

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
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:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej, określone w Dziale VI Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

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
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl

