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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394250-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Janów: Usługi związane z odpadami
2021/S 148-394250
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Janów
Krajowy numer identyfikacyjny: 2404032
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 1
Miejscowość: Janów
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Zasuń
E-mail: gmina@janow.pl
Tel.: +48 343278048
Faks: +48 343278081
Adresy internetowe:
Główny adres: www.janow.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.janow.akcessnet.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.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 usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Janów
Numer referencyjny: GO.271.2.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i
zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów”.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Janów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i
zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. odbiór i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wg. rodzaju bezpośrednio z
nieruchomości;
2. odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio z
nieruchomości;
3. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) w Janowie, oraz prowadzenie PSZOK-u;
4. wyposażenie PSZOK w niezbędne pojemniki na odpady komunalne;
5. wyposażenie nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne w pojemniki na
odpady zmieszane oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, których ilość i pojemność musi być
dostosowana do liczby mieszkańców na danej nieruchomości;
6. wyposażenie domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe w worki do selektywnej zbiórki odpadów;
7. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia,
— zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z realizacją zamówienia.
Z uwzględnieniem przepisów prawa miejscowego, regulujących zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie Janów, oraz zgodnie z postanowieniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

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
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w SWZ.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp.
Zasady uruchomienia prawa opcji zostały opisane w SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy –
stanowiących załącznik do SWZ.

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 wymaga aby Wykonawca posiadał:
— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 888),
— aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1466),
— aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie niższej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co
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najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o
wartości 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie wg załącznika nr 5 do SWZ,
— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w
celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami
technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami), tj.
1. pojazd typu śmieciarka do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów z
pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1 100 l – 2 szt.;
2. pojazd typu skrzyniowego przystosowany do odbioru odpadów gromadzonych w workach w sposób
selektywny – 2 szt.;
3. pojazd ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych – 1 szt.;
4. pojazd mniejszy gabarytowo do odbioru odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe dla
śmieciarki – 1 szt.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik do SWZ.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2021
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: 03/12/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego miniPortal. Otwarcia ofert dokona
komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
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II kwartał 2023
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym dokładne informacje dotyczące terminów
składania odwołań, określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2021
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