Dz.U./S S159
21/08/2018
364620-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364620-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami
2018/S 159-364620
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
„Eko-Region” Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
Bełchatów
97-400
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
Tel.: +48 446330815
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Faks: +48 446330819
Kod NUTS: PL713
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-region.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.eko-region.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
Inny rodzaj: Spółka z o. o.

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów w miejsce wskazane przez Zamawiającego/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług związanych z:
1) transportem ładunku odpadów na teren Z/I w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16, polegających na:
a) podstawieniu taboru w miejsce wskazane,
b) przyjęciu określonego ładunku odpadów,
c) przetransportowaniu określonego ładunku odpadów w miejsce wskazane,
d) zdaniu określonego ładunku odpadów.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawarty jest w umowie wykonania usługi oraz w
załączniku nr 1 do SIWZ, które jednocześnie stanowić będą załączniki do 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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonywania usług jest teren działalności Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług związanych z:
1) transportem ładunku odpadów na teren Z/I w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16, polegających na:
a) podstawieniu taboru w miejsce wskazane,
b) przyjęciu określonego ładunku odpadów,
c) przetransportowaniu określonego ładunku odpadów w miejsce wskazane,
d) zdaniu określonego ładunku odpadów.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawarty jest w umowie wykonania usługi oraz w
załączniku nr 1 do SIWZ, które jednocześnie stanowić będą załączniki do umowy.

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
Koniec: 30/09/2019
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
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Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu – podstawa prawna art. 24 aa ust. 1 ww. ustawy.
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 oceni czy wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada licencję
na transport drogowy rzeczy i pozwolenie na transport odpadów, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży polisę lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
W zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000,00 PLN
netto

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonywał co najmniej 1 usługę odbioru i transportu odpadów w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o wartości 300 000,00 PLN netto. Na potwierdzenie
spełniania tego warunku udziału Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz wykonanych usług wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokument potwierdzający należyte
wykonanie usługi.
b) zatrudnia na podstawie umowy o pracę minimum 3 osoby biorące udział w wykonywaniu zamówienia oraz
wykaże, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (dokumenty niezbędne do kierowania
pojazdami Zamawiającego).
c) zapewni do wykonania przedmiotu umowy co najmniej 1 pojazd z własnego taboru, w przypadku gdy zajdzie
taka konieczność w trakcie realizacji umowy.

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
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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: 27/09/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia dokona Komisja przetargowa Zamawiającego.
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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:
1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
B. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 3 (JEDZ) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@eko-region.pl
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów
podanych w punkcie 5 i 7 SIWZ.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa dla całego zamówienia
wadium na kwotę 3 400,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych),
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Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 27.9.2018 roku godz.:
10:00
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczy w Bełchatowie nr rachunku: 24 8965 0008 2001
0006 4288 0001.
Uwaga: Przed dokonaniem wpłaty wadium w pieniądzu prosimy o potwierdzenie numeru konta u
Zamawiającego.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2018
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