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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347544-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Stargard: Usługi związane z odpadami
2019/S 141-347544

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina-Miasto Stargard, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
854-222-88-73
ul. I Brygady 35
Stargard
73-110
Polska
Osoba do kontaktów: Julita Siek
Tel.:  +48 918341833
E-mail: j.siek@zuk-stargard.pl 
Faks:  +48 918341835
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuk-stargard.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zuk-stargard.pl/index.php/zamowienia/zamowienia-publiczne

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.zuk-stargard.pl/index.php/zamowienia/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa JST

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy-Miasta
Stargard w 2020 roku.
Numer referencyjny: TO.271.2.2019

mailto:j.siek@zuk-stargard.pl
http://www.zuk-stargard.pl
http://www.zuk-stargard.pl/index.php/zamowienia/zamowienia-publiczne
https://www.zuk-stargard.pl/index.php/zamowienia/zamowienia-publiczne
https://platformazakupowa.pl/
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II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy-Miasta Stargard w roku 2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia tj. w projekcie 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
90512000
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy-Miasta Stargard w roku 2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia tj. w projekcie 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
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.
posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna,
że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli,
wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy – Miasta Stargard,
b) posiada wpis do rejestru dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
c) posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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: 27/08/2019
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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego w siedzibie zamawiającego,
ul. Pierwszej Brygady 35, 73–110 Stargard, POLSKA, p. 203, w dniu 27.8.2019 r. o godzinie 10:05.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1. W zakresie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Honorata Siry–Jabłońska
Tel. +48 695982436, e-mail: zamowieniapubliczne@zuk-stargard.pl 
2. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
Julita Siek – Główny Specjalista
Tel: +48 918341833, e-mail: j.siek@zuk-stargard.pl 

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

mailto:zamowieniapubliczne@zuk-stargard.pl
mailto:j.siek@zuk-stargard.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

