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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478951-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Leżajsk: Usługi związane z odpadami
2019/S 197-478951

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
8160001975
ul. Żwirki i Wigury 3
Leżajsk
37-300
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zych-Górny
Tel.:  +48 172420858
E-mail: sekretariat@mzklezajsk.pl 
Faks:  +48 172420858
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzklezajsk.pl/
Adres profilu nabywcy: http://mzklezajsk.pl/o-nas/dzialalnosc-spolki/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzklezajsk
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/pn/mzklezajsk
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka ze 100 % udziałem gminy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2020 r.
Numer referencyjny: ZP/1/09/2019
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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 świadczenie usług przez „Wykonawcę” na rzecz Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w dalszej części zwanego „Zamawiającym” w postaci:
— usługi ręcznego sortowania odpadów na terenie sortowni zlokalizowanej w Leżajsku przy ul. Podolszyny 1,
świadczona przez 17 osób z odpadami,
— usługa ładowania nieczystości stałych, świadczona przez 10 osób,
— usługa kierowania samochodem i ciągnikiem (dopuszczalna masa całkowita 3,5 t), świadczona przez 1
osobę.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Sortownia w Leżajsku przy ul. Podolszyny 1, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez „Wykonawcę” na rzecz Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w dalszej części zwanego „Zamawiającym” w postaci:
— usługi ręcznego sortowania odpadów na terenie sortowni zlokalizowanej w Leżajsku przy ul. Podolszyny
1, świadczona przez 17 osób. Praca polegać będzie na wybieraniu i sortowaniu na linii sortowniczej
asortymentu takiego jak: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, szkło, metal oraz innych
materiałów wskazanych przez Zamawiającego, rozcinanie i opróżnianie worków z odpadami, które ma na celu
usprawnienie dalszego procesu segregacji, a także prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na
stanowiskach pracy, jak i również na terenie zakładu i w jego otoczeniu,
— usługi ładowania nieczystości stałych, świadczona przez 10 osób. Praca polegać będzie na odbiorze
odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (przenoszenie i opróżnianie pojemników ze śmieciami,
załadunek na samochody, zbieranie i ładowanie surowców wtórnych) z terenów obsługiwanych gmin przez
Zamawiającego,
— usługi kierowania samochodem i ciągnikiem (dopuszczalna masa całkowita 3,5 t), świadczona przez
1 osobę. Praca polegać będzie na prowadzeniu oraz obsłudze samochodów i urządzeń służących do
transportowania odpadów z terenów obsługiwanych gmin przez Zamawiającego.
Łączna ilość osób świadczących usługi, będzie wynosić 28 osób, w tym 2-ch brygadzistów (po jednym na
zmianę). Brygadziści muszą posiadać czynne uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz ładowarek (w
tym teleskopowych), zaś kierowca musi posiadać czynne prawo jazdy kat. B oraz B+E.
Świadczenie usług odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym tj.:
I zmiana – od godziny 7:00 do godziny 15:00, 10 osób ręcznie sortujących odpady, 10 osób ładujących
nieczystości stałe, 1 osoba kierująca samochodem.
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II zmiana – od godziny 15:00 do godziny 23:00, 7 osób ręcznie sortujących odpady.
Szczegółowa ilość osób na każdej zmianie może ulec zmianie i być ustalana przez Zamawiającego w
miesięcznych grafikach pracy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin pracy.

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: 02/01/2020
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szacunkowa łączna ilość pracy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie około 54 100
roboczogodzin, przy czym wyraża ona normę ilościową wykonania przez 1 robotnika, w czasie jednej godziny,
określonego zakresu robót.

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 określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN
(pięćset tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnienie
warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na
ręcznym sortowaniu odpadów trwającą min. sześć miesięcy, wykonaną przez min. sześciu pracowników. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnianie warunku w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w SIWZ oraz
wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 19/11/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 17/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki
i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, w sali konferencyjnej II piętro, POLSKA

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2019
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