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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137235-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Usuwanie i obróbka odpadów
2017/S 072-137235
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
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
Tel.: +48 446330815
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Faks: +48 446330819
Kod NUTS: PL115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-region.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

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:
Doczyszczanie odpadów Julków i Gotartów/2017.

II.1.2)

Główny kod CPV
90510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia
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1.Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę doczyszczania odpadów oraz
wykonywania prac porządkowych wykonywanych za pomocą własnych narzędzi i środków na terenie:
Zadanie 1: Zakładu/Instalacji w Julkowie gm. Skierniewice.
Zadanie 2: Zakładu/Instalacji w Gotartowie gm. Kluczbork.
Szczegółowy zakres prac określa instrukcja wykonania usługi, stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy.
2.Przedmiot umowy świadczony będzie dla:
Zadania 1: w dni robocze od poniedziałku do piątku dzienny czas pracy będzie wynosić 16 godzin.
Zadania 2: w dni robocze od poniedziałku do piątku dzienny czas pracy będzie wynosić 16 godzin.
Przedmiot zamówienia zarówno dla zadania 1 jak i zadania 2, realizowany będzie w godzinach 6 – 22, a po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym także w soboty.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 1: Zakład/Instalacja w Julkowie gm. Skierniewice.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL117
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie 1: Zakład/Instalacja w Julkowie gm. Skierniewice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę doczyszczania odpadów oraz
wykonywania prac porządkowych wykonywanych za pomocą własnych narzędzi i środków na terenie:
Zadanie 1: Zakładu/Instalacji w Julkowie gm. Skierniewice.
Szczegółowy zakres prac określa instrukcja wykonania usługi, stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy oraz punkt
2 w 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
Okres w miesiącach: 13
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 2: Zakład/Instalacja w Gotartowie gm. Kluczbork.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie 2: Zakład/Instalacja w Gotartowie gm. Kluczbork.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę doczyszczania odpadów oraz
wykonywania prac porządkowych wykonywanych za pomocą własnych narzędzi i środków na terenie:
Zadanie 2: Zakładu/Instalacji w Gotartowie gm. Kluczbork.
Szczegółowy zakres prac określa instrukcja wykonania usługi, stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy oraz punkt
2 w 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
Okres w miesiącach: 13
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 nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania
powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
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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. 800 000 PLN netto- osobno dla każdego z
wymienionych zadań.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
świadczył przez okres minimum pięciu miesięcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę na kwotę minimum
300 000 PLN netto w zakresie prac przy doczyszczaniu odpadów na linii sortowniczej posiadającej separację
optyczną składającą się minimum z: (pięciu separatorów optycznych, separatora balistycznego, separatora AL i
dwóch separatorów Fe) potwierdzoną referencjami – osobno dla każdego z wymienionych zadań.

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: 18/05/2017
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/05/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
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Ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.
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.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa dla całego zamówienia
wadium na kwotę 88 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych.), natomiast dla poszczególnych
zadań wadia wynoszą:
Zadanie 1 44 000
Zadanie 2 44 000
Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 18.5.2017 roku godz.:
10:00
2. 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.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia z
29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą:
A. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku 3 (JEDZ) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.
B. Oświadczenie, o którym mowa powyżej wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówień zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
C. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienie – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także, wraz z ofertą Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówień
dotyczące tych podmiotów.
D. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolite dokumenty powinny potwierdzać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria
selekcji.
E. Informacje dotyczące instrukcji wypełniania JEDZ znajdują się na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
F. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą pełnomocnictwo winno zawierać zakres i zostać podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.

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
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:
07/04/2017
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