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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
Milanówek
05-822
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Marczewska
Tel.:  +48 227583061
E-mail: joanna@marczewska.com.pl 
Faks:  +48 227558120
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: www.milanowek.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.milanowek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Milanówek.”
Numer referencyjny: ZP.271.27. OŚZ.TOM.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości,
które są zamieszkałe z obszaru gminy Milanówek.

mailto:joanna@marczewska.com.pl
www.milanowek.pl
www.milanowek.pl
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1. Usługa odbierania odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport
tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone
na terenie gminy Milanówek. Usługa ta nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, w tym również lokali
niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się również lokale zamieszkałe.
2. Odbiór odpadów należy prowadzić w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji.
3.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa dotyczy odbioru następujących rodzajów odpadów:
1) niesegregowane odpady komunalne wraz z popiołem (zmieszane);
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
3) odpady zielone
4) tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe
5) metale,
6) szkło
7) papier i tektura
8) zużyte opony
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe
10) zużyte akumulatory
11) chemikalia
12) przeterminowane leki
13) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych samodzielnie)
Pełen zakres usług oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania
usługi przedstawiony jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, że podczas świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia - w tym samym
czasie i przy użyciu tego samego sprzętu Wykonawca, nie może odbierać odpadów od podmiotów trzecich, nie
objętych umową zawartą z Zamawiającym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom emisji spalin „śmieciarek” / Waga: 30%
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotoliwość odbioru odpadów / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/02/2019
Koniec: 30/11/2021
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

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 musi wykazać posiadanie:
1) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, 1629),
2) zezwolenia na transport odpadów, wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592).
3) umów/umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub
zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 1
500 000,00 zł

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co
najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, o łącznej masie minimum
6000 Mg/rok
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność techniczną i zawodową i w tym zakresie wykaże
dysponowanie następującymi pojazdami, które spełniają normy emisji spalin na poziomie co najmniej EURO 4
w rozumieniu Dyrektywy 98/69/EC (& 2002/80/EC):
a) co najmniej 2 pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych –
tzw. „Śmieciarki” o minimalnej kubaturze 10m3,
b) co najmniej 2 pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
c) co najmniej 1 pojazdem tzw. ,,hakowcem” do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z
zamontowanym HDS,
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d) co najmniej 2 pojazdami do odbioru odpadów wielkogabarytowych i pobudowlanych,
e) co najmniej 1 małym pojazdem do odbioru zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych, który
będzie obsługiwał drogi lokalne i trudno dostępne miejsca (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony).

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

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: 25/11/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
w budynku Urzędu Miasta Milanówka:
ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

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

