
  

Polska-Sejny: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

2019/S 074-175441 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Legal Basis: 

 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Miasto Sejny 

ul. Józefa Piłsudskiego 25 

Sejny 

16-500 

Polska 

Tel.: +48 875162073 

E-mail: sekretariat@um.sejny.pl 

Faks: +48 875162055 

Kod NUTS: PL843 

Adresy internetowe:  

Główny adres: http://www.um.sejny.pl 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 

I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: http://www.um.sejny.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 
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: 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z miasta Sejny 

Numer referencyjny: RPG.7040.3.2019 

II.1.2)Główny kod CPV 
90513100 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Usługi 

II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z zamieszkałych 

nieruchomości na terenie Miasta Sejny oraz zagospodarowanie tych odpadów 
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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 
90513100 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL843 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Miasto Sejny 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z zamieszkałych 

nieruchomości na terenie Miasta Sejny oraz zagospodarowanie tych odpadów 

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: 36 

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 

Pożądane rozpoczęcie usługi od 1.6.2019 r. z zastrzeżeniem ewentualności zmiany tej daty 

stosownie do wymogów niniejszego zamówienia 

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:  

Wykonawca powinien dysponować 

1) zezwoleniem na zbieranie odpadów zgodne z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 

odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), 

2) wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sejny (w razie braku Zamawiający będzie żądał 

dokonania wpisu do tej działalności przed podpisaniem umowy) 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Wymagane jest aby wykonawcy posiadali: 



a) określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze 

objętym zamówieniem publicznym, oraz 

b) odpowiednie środki finansowe lub zdolność kredytową 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

a) określony minimalny roczny obrót nie mniej niż 200 000 PLN 

b) środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości nie mniej niż 60 000 PLN. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Wykonawca powinien posiadać potencjał techniczny zgodny z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz U. z 2013 r., poz. 122), tj. w 

szczególności: 

1) bazę magazynowo-transportową (na terenie do którego wykonawca posiada tytuł prawny) 

2) pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

3) pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

4) pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

Ponadto wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do 

kierowania pojazdami do odbierania odpadów komunalnych. 

4) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

1) 1 baza magazynowo-transportowa w obrębie miasta Sejny lub w odległości nie większej 

niż 60 km od granicy miasta 

2) 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

3) 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

4) 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

5) 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami do odbierania odpadów 

komunalnych. 

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: 16/05/2019 

Czas lokalny: 11:30 

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: 16/05/2019 

Czas lokalny: 11:40 

Miejsce:  

Urząd Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, POLSKA 

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:  

Za około 34 miesiące 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 
Stosowane będą płatności elektroniczne 

VI.3)Informacje dodatkowe: 
VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 22458740 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: https://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 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
10/04/2019 

Stopka 

Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji 
Eur-LEX  Publikacje UE  Portal otwartych danych UE   

EU Whoiswho  CORDIS  Portal Urzędu Publikacji UE   

Informacje praktyczne 
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