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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34259-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Karpacz: Usługi wywozu odpadów
2022/S 015-034259
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Karpacz
Krajowy numer identyfikacyjny: 230821552
Adres pocztowy: ul. Konstytucji 3 Maja 54
Miejscowość: Karpacz
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Hirsch
E-mail: zp_karpacz@karpacz.eu
Tel.: +48 757616288
Faks: +48 757619224
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karpacz.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/um_karpacz/proceedings
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:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części
zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkał
Numer referencyjny: IGN.6232.1.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w
części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w okresie
12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zgodnie z art 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c (tj. od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy), albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych
odpadów. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać każdą ilość odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych.
3. Zgodnie z art 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 334 196.59 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Karpacz

II.2.4)

Opis zamówienia:
. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w
części nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w okresie
12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zgodnie z art 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c (tj. od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy), albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych
odpadów. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać każdą ilość odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych.
3. Zgodnie z art 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada
Gminy w drodze uchwały postanawia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jednocześnie zgodnie z ust. 3 uchwała
ta może dotyczyć właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest
prowadzony określony rodzaj działalności gospodarczej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
odbierać każdą ilość odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały objęte gminnym
systemem gospodarki odpadami określonymi zgodnie z uchwałą nr VII/43/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia
25 lutego 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwałą nr XX/230/20 Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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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
Wartość bez VAT: 299 577.10 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.13)

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:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Karpacza w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), w zakresie wszystkich
rodzajów odpadów objętych postępowaniem,
b) aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach (rejestr BDO) zgodnie z wymaganiami ustawy z
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 779 ze zm.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki zostały określone w załączniku Nr 7 - Wzór umowy

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
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/02/2022
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: 17/05/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/02/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
za pośrednictwem platformy - https://www.platformazakupowa.pl/pn/um_karpacz
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022
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