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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389306-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Karlino: Usługi związane z odpadami
2014/S 220-389306

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Karlino
ul. pl. Jana Pawła II 6
Osoba do kontaktów: Irena Karasiewicz
78-230 Karlino
POLSKA
Tel.:  +48 943119509
E-mail: przetargi@karlino.pl
Faks:  +48 943117410
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://karlino.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta i Gminy Karlino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Karlino.
Kod NUTS PL,PL42

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389306-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@karlino.pl
http://karlino.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu
odpadów pochodzących z terenu Miasta i Gminy Karlino.
Zakres zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów:
— przeterminowane leki,
— zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
— baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe,
— odpady niebezpieczne,
— meble i odpady wielkogabarytowe,
— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
— zużyte opony.
Wykonawca będzie odbierać przeterminowane leki z pojemników znajdujących się w aptekach i przychodniach
lekarskich wyszczególnionych w załączniku A do SIWZ oraz zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i
samochodowe z punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Karlino określonych w załączniku A
do SIWZ
Odpady typu:
— baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe,
— odpady niebezpieczne,
— meble i odpady wielkogabarytowe,
— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
— zużyte opony,
odbierane będą przez Wykonawcę w sposób mobilny, minimum 3 razy do roku w miesiącach marzec, lipiec i
listopad. O dokładnym terminie i miejscach zbiórki Zamawiający będzie informował Wykonawcę każdorazowo z
co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca, ma obowiązek realizacji Przedmiotu Zamówienia także na każde wezwanie telefoniczne
Zamawiającego. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie obejmuje wywozu odpadów budowlanych i
rozbiórkowych.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
— odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Karlino,
— sporządzanie kwartalnych sprawozdań i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca
następującego po kwartale, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
— przekazywanie miesięcznych zestawień ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje
odpadów,
— wykonywanie obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie
gospodarowania odpadami,
— przestawianie pojemników w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego,
— utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników i pergoli śmietnikowych; poprzez utrzymanie czystości
rozumie się oczyszczanie ww. terenu w dniu wywozu odpadów;
— uprzątnięcie odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, nieumieszczonych w pojemnikach.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90511100, 90512000, 90513100, 90514000
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II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
(1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zgodnie z
załącznikiem nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców;
(2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
(3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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(5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 i 10–11
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
(6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
(7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
albo informację o tym, że wykonawca należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Instrukcji dla
Wykonawców.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć:
(1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do Instrukcji dla
Wykonawców.
(2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Karlina.
(3) zezwolenie na transport odpadów objęty niniejszym zamówieniem wydane na podstawie art. 41 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. , poz. 21 z późn. zm.).
(4) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien
wykazać, że:
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, przedstawiając w tym celu informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy o wysokości określonej w pkt 10.5. ppkt (1) Instrukcji dla Wykonawców.
Wskazane dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przedstawiając w tym
celu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazana w pkt 10.5. ppkt (2) Instrukcji dla Wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca ubiegający się o realizację
zamówienia:
(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 15 000 PLN (słownie:
piętnaście tysięcy złotych 00/100);
(2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia
Wykonawca winien wykazać, że:
(1) posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej 1 usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, w szczególności powstających w
gospodarstwach domowych przeterminowanych leków, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego, zużytego sprzętu elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych lub zużytych opon,
przedstawiając w tym celu wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do Instrukcji dla
Wykonawców.
(2) posiada bazę magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Karlino lub w odległości nie
większej niż 60 km od granicy Gminy Karlino. Baza powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 25 stycznia 2013 r., poz. 122). W celu wykazania spełniania
ww. warunku Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo-transportowej
zgodnie z załącznikiem nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców
(3)) posiada co najmniej:
— 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z
25 stycznia 2013 r., poz. 122).
W celu wykazania spełniania ww. warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz sprzętu zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:
(1) powinien wykonać co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych, w szczególności
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków, zużytych baterii, akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego, zużytego sprzętu elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych lub zużytych
opon, na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł brutto łącznie.
(2) powinien posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Karlino lub w
odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Karlino. Baza powinna spełniać wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 25 stycznia 2013 r., poz. 122). W
celu wykazania spełniania ww. warunku Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o posiadaniu bazy
magazynowo-transportowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców
(3)) powinien posiadać co najmniej:
— 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z
25 stycznia 2013 r., poz. 122).
W celu wykazania spełniania ww. warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz sprzętu zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Częstotliwość odbioru. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GP.271.10.2014.MD

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.12.2014 - 9:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 23.12.2014 - 9:30
Miejscowość:
Karlino.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w związku z zaistnieniem
okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie
mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać
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ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana zgodnie z pierwotną treścią, w szczególności z uwagi na rażącą
stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie
Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Zamawiający przewiduje możliwość:
1) zmiany terminu (-ów), określonych w § 3 ust. 2 umowy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, w
szczególności w przypadku:
a) działania siły wyższej, tj. niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają bezpośredni wpływ na
ten termin (-y), uniemożliwiając wykonanie w stopniu większym niż można byłby to racjonalnie przewidzieć –
w związku z tym termin (-y) może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do
usunięcia skutków tej siły;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b - c mają istotny wpływ na realizację
umowy, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający podejmie decyzję o dokonaniu zmiany umowy na podstawie
materiału dowodowego dostarczonego przez Wykonawcę, w którym wykaże on, w sposób niebudzący
wątpliwości, wpływ powyższych okoliczności na niemożność wykonania umowy zgodnie z jej dotychczasową
treścią.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-c wymagają ponadto przedłożenia przez Wykonawcę wykazu
osób, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a.
4. Podstawą dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a jest ponadto przedłożenie przez Wykonawcę
kalkulacji kosztów:
a) usługi wykonanej do momentu zmiany stanu prawnego,
b) usługi do wykonania od momentu zmiany stanu prawnego do dnia, w którym upływa termin realizacji
umowy
- z uwzględnieniem kwoty, o którą wzrośnie całkowite wynagrodzenie Wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłane w inny sposób.
W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania Wykonawca może poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której
jest zamawiający zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.11.2014


