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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343728-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Chełm Śląski: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2017/S 167-343728

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Chełm Śląski
2414052
ul. Konarskiego 2
Chełm Śląski
41-403
Polska
Osoba do kontaktów: Daria Jagoda
Tel.:  +48 322257503
E-mail: sekretariat@chelmsl.pl 
Faks:  +48 322257540
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chelmsl.pl
Adres profilu nabywcy: www.chelmsl.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.chelmsl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Gminy Chełm Śląski
2414052
Konarskiego 2
Chełm Śląski
41-403
Polska
Osoba do kontaktów: Daria Jagoda
Tel.:  +48 322257503
E-mail: sekretariat@chelmsl.pl 
Faks:  +48 322257503
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chelmsl.pl
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Adres profilu nabywcy: www.chelmsl.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:
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii”.
Numer referencyjny: 2.10.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Chełm Śląski oraz zebranych w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w terminie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. ( załącznik nr A do
SOPZ).
b) dostarczaniu mieszkańcom Gminy Chełm Śląski pojemników na odpady zmieszane, bioodpady oraz na
popiół z gospodarstw domowych, a także worków do segregacji odpadów w ilości wynikającej z przepisów
prawa miejscowego ( później na wymianę)
c) utrzymaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
d) d) przeprowadzeniu spotkań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
oraz pozostałe usługi wymienione w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (SOPZ) zał. nr 7 do SIWZ:

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: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Chełm Śląski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Chełm Śląski oraz zebranych w Punkcie Selektywnego

www.chelmsl.pl
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Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w terminie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. ( załącznik nr A do
SOPZ).
b) dostarczaniu mieszkańcom Gminy Chełm Śląski pojemników na odpady zmieszane, bioodpady oraz na
popiół z gospodarstw domowych, a także worków do segregacji odpadów w ilości wynikającej z przepisów
prawa miejscowego ( później na wymianę)
c) utrzymaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
d) d) przeprowadzeniu spotkań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
oraz pozostałe usługi wymienione w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (SOPZ) zał. nr 7 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: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
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:
Zamawiający żąda aby wykonawca posiadał:
1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli
nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Chełm Ślaski.
2. aktualne zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia;
3. zezwolenie na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach w zakresie zbierania odpadów objętych przedmiotem zamówienia;
4. dokument (umowa, deklaracja przyjęcia, zapewnienie) potwierdzający gotowość przyjęcia przez RIPOK
odpadów z terenu Gminy Chełm Śląski w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.
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5. aktualny wpis do rejestru jako podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. – o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający żąda aby wykonawca przedłożył:
1. nformacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie
przez Wykonawcę, posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000
000 PLN.
2. ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej
liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego
w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie zdolności kredytowej lub posiadania środków finansowych za minimalny poziom zdolności uznane
zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości
co najmniej 1 000 000 PLN.
W zakresie ubezpieczenia OC za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę,
posiadanie ubezpieczenia OC w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z pkt 5.2.c SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zgodnie z pkt 5.2.c 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:

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
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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: 09/10/2017
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: 09/10/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, pok. nr 008.

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
KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2017


