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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254546-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi wywozu odpadów
2017/S 125-254546

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II nr 31
Szczecin
70-453
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 914441151
E-mail: bereszko@univ.szczecin.pl 
Faks:  +48 914441065
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.univ.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: https://zp.univ.szczecin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zp.univ.szczecin.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
Inny rodzaj: podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników na niesegregowane odpady komunalne, surowce
wtórne wraz z wywozem nieczystości Szczecińskiego.
Numer referencyjny: DP/371/43/17

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:bereszko@univ.szczecin.pl
www.univ.szczecin.pl
https://zp.univ.szczecin.pl
https://zp.univ.szczecin.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników na niesegregowane odpady komunalne, surowce
wtórne wraz z wywozem nieczystości Szczecińskiego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
a) podstawienia pojemników na niesegregowane odpady komunalne i surowce wtórne (makulatura, tworzywa
sztuczne i szkło) wraz z ich wywozem, z obiektów należących do Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.
Rodzaj pojemników, ich pojemności, ilości, rodzaj odpadu, lokalizacja, częstotliwość wywozów, dni wywozu oraz
terminy rozpoczęcia świadczenia usługi zostały określone w „Harmonogramie wywozów niesegregowanych
odpadów komunalnych, surowców wtórnych z obiektów należących do Uniwersytetu Szczecińskiego w
Szczecinie” stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji.

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: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
a) podstawienia pojemników na niesegregowane odpady komunalne i surowce wtórne (makulatura, tworzywa
sztuczne i szkło) wraz z ich wywozem, z obiektów należących do Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.
Rodzaj pojemników, ich pojemności, ilości, rodzaj odpadu, lokalizacja, częstotliwość wywozów, dni wywozu oraz
terminy rozpoczęcia świadczenia usługi zostały określone w „Harmonogramie wywozów niesegregowanych
odpadów komunalnych, surowców wtórnych z obiektów należących do Uniwersytetu Szczecińskiego w
Szczecinie” stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji.Zamawiający w pojemnikach objętych umową
gromadzić będzie odpady
o następujących kodach:
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 07 – Opakowania ze szkła
— według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.9.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206).
Przez odpady komunalne rozumie się przez to „odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w
sposób znaczący ich właściwości” (Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r.).
Obowiązki wykonawcy
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1. W zakres ww. usługi wchodzi:
a) podstawienie pojemników na niesegregowane odpady komunalne, surowce wtórne, gruz i odpady
organiczne, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ –przy udziale właściwych przedstawicieli
Zamawiającego,
b) wymiana zużytych lub uszkodzonych pojemników przekazanych do dyspozycji Zamawiającego na
technicznie sprawne, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym,
c) wywóz odpadów w godz. 700 – 1500 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ -
d) wywóz odpadów składowanych luzem obok pojemników,
e) oczyszczanie miejsc odbioru z odpadów rozsypanych.
2. Podstawienie pojemników, odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych, surowców wtórnych
odbywać się będzie środkami transportu wykonawcy, na jego koszt.
3. Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć ilość wywozów, jednak nie więcej niż 20 %, o czym
każdorazowo powiadomi pisemnie wykonawcę. W stosunku do tego, bazując na cenach jednostkowych
wskazanych ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, opłata za ww. usługi zostanie
odpowiednio zmniejszona lub zwiększona. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości wywozu może wynikać zarówno
ze zmiany ilości na obiektach wyszczególnionych w załączniku nr 1 jak i w wyniku dodania dodatkowego
obiektu lub odjęcia obiektu.
4. W przypadku kiedy termin wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, surowców wtórnych przypada
na dzień ustawowo wolny od pracy wywóz ww. odpadów winien być wykonany w dniu poprzedzającym dzień
wolny lub w dniu następnym po dniu wolnym.
5. Wykonawca dostarczy instrukcje korzystania z pojemników.
6. Do wystawionej faktury za usługę należy podłączyć dokument przyjęcie odpadów potwierdzony przez
odbiorcę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wymiany uszkodzonych pojemników / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość konserwacji pojemników / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda dokumentów
potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika
z odrębnych przepisów: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada wpis
do rejestru działalności gospodarczej regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie poszczególnych gmin oraz podpisaną umowę na odbiór odpadów
niesegregowanych i segregowanych. W celu potwierdzenia warunku należy złożyć wpis do rejestru działalności
gospodarczej regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie poszczególnych gmin oraz podpisaną umowę na odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – w formie standardowego formularza
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Jednolity europejski dokument zamówienia składa się
zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej lub elektronicznej. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów. Zamawiający informuje, iż Instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ
można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Narzędzie do sporządzania i edycji JEDZ ponadto znajduje się pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd?
lang=pl
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych
do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 Pzp. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w
formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również
dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
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4) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
5) Formularz cen jednostkowych – załącznik nr 1a
6) Dowód wpłacenia / wniesienia wadium:
W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – kopia polecenia przelewu
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna – kopia dokumentu (oryginał należy złożyć w
kasie Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 1, dział IX).
b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze
wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie także wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 Pzp:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należytym wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej dwóch usług w zakresie podstawiania pojemników i
kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych nie niższej niż 600 000 PLN (słownie: sześćset
tysięcy złotych) brutto każda.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Cd pkt III.1.2
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności. Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadku, o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 15 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.

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: tak

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: 11/08/2017
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych US, pok. 307, al. Papieża Jana Pawła II
31, Szczecin
okres związania ofertą: 60 dni.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zgodnie z uPzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000 PLN.
(słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, 2000 r. z późniejszymi
zmianami).
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać przelana na
konto Zamawiającego:
w banku: Bank Pekao S.A II/O Szczecin
nr konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732,
a Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu.
3. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium
na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert).
4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy je złożyć w kasie Zamawiającego, a
kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

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:
29/06/2017


