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Polska-Szprotawa: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2022/S 043-111588
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szprotawa
Adres pocztowy: Rynek 45
Miejscowość: Szprotawa
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 67-300
Państwo: Polska
E-mail: m.rzeszutek@szprotawa-um.pl
Tel.: +48 683760580
Faks: +48 683762220
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/zamowienia_publiczne/349/status/rodzaj/wzp/zwr/0/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/zamowienia_publiczne/349/status/rodzaj/wzp/zwr/0/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
Utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników na terenie gminy Szprotawa w latach 2022-2025
Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1.1.Utrzymanie zimowe dróg i chodników gminy Szprotawa według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ
1.2. Oczyszczanie miasta będzie prowadzone według zakresu określonego w wykazach stanowiących
załączniki nr 2, 3 do SWZ:
1.3 Prace wykonywane na dodatkowe zlecenie Zamawiającego na zasadach prawa opcji:
a) interwencyjne odśnieżanie ulic lub chodników nieujętych w załączniku nr 1 do SWZ;
b) interwencyjne zamiatanie
c) wywóz nieczystości płynnych (pojazdem asenizacyjnym);
d) likwidacja dzikich wysypisk śmieci, usuwanie śmieci wzdłuż dróg gminnych;
e) odbiór odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, szkło) w obiektach zarządzanych przez Gminę
Szprotawa ponad ilość wskazaną w załączniku nr 5;
f) odbiór odpadów ulegających biodegradacji w obiektach zarządzanych przez Gminę Szprotawa.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Szprotawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.1.Utrzymanie zimowe dróg i chodników gminy Szprotawa według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ
1.2. Oczyszczanie miasta będzie prowadzone według zakresu określonego w wykazach stanowiących
załączniki nr 2, 3 do SWZ:
1.3 Prace wykonywane na dodatkowe zlecenie Zamawiającego na zasadach prawa opcji:
a) interwencyjne odśnieżanie ulic lub chodników nieujętych w załączniku nr 1 do SWZ;
b) interwencyjne zamiatanie
c) wywóz nieczystości płynnych (pojazdem asenizacyjnym);
d) likwidacja dzikich wysypisk śmieci, usuwanie śmieci wzdłuż dróg gminnych;
e) odbiór odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, szkło) w obiektach zarządzanych przez Gminę
Szprotawa ponad ilość wskazaną w załączniku nr 5;
f) odbiór odpadów ulegających biodegradacji w obiektach zarządzanych przez Gminę Szprotawa.

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: tak
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Opis opcji:
1.3 Prace wykonywane na dodatkowe zlecenie Zamawiającego na zasadach prawa opcji:
a) interwencyjne odśnieżanie ulic lub chodników nieujętych w załączniku nr 1 do SWZ;
b) interwencyjne zamiatanie obejmujące:
- usuwanie elementów po kolizjach drogowych, które wystąpiły na drogach gminnych na terenie Gminy
Szprotawa wraz z oczyszczeniem nawierzchni, unieszkodliwieniem i utylizacją środków niebezpiecznych dla
środowiska (np. plamy oleju lub innych płynów niebezpiecznych na jezdniach po kolizjach drogowych);
- usuwanie elementów zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również rozsypane po jezdni lub chodniku
materiały sypkie przez nieznanego sprawcę;
- zamiatanie ulic lub chodników nieujętych w załączniku nr 2, 3 do SWZ;
c) wywóz nieczystości płynnych (pojazdem asenizacyjnym);
d) likwidacja dzikich wysypisk śmieci, usuwanie śmieci wzdłuż dróg gminnych;
e) odbiór odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, szkło) w obiektach zarządzanych przez Gminę
Szprotawa ponad ilość wskazaną w załączniku nr 5;
f) odbiór odpadów ulegających biodegradacji w obiektach zarządzanych przez Gminę Szprotawa.
Usługi określone w ust. 1.3 podlegają wykonaniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego, który będzie wydawał
stosowne zlecenia. Wycena tych usług w formularzu ofertowym służy jedynie porównaniu ofert i wartości w nim
wskazane stanowią o maksymalnej wartości opcji dla tych usług.
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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
1. Wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie
transportu odpadów;
2. zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów wydane przez właściwego Starostę zgodnie z art. 41 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;.3. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szprotawa (zgodnie z art. 9c ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
4. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych udzielonego przez
burmistrza Szprotawy (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
-Wykonawca musi wykazać posiadanie zdolności kredytowej lub środków finansowych w wysokości co najmniej
1000 000,00 zł;
-Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1000
000,00 zł.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem.
Aktualna polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1 w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
przynajmniej jedno zamówienie polegające na:
a. wykonaniu usługi w zakresie mechanicznego utrzymania zimowego ulic (minimalna suma długości ulic
objętych mechanicznym utrzymaniem zimowym: 60 km) i mechanicznego zamiatania ulic (minimalna suma
długości ulic objętych mechanicznym zamiataniem: 12 km),
b. wykonaniu usługi opróżniania koszy ulicznych o wartość zamówienia nie mniejszej niż 300 000 zł brutto.
Uwaga: Doświadczenie o wskazanych powyżej wymaganiach powinno zostać uzyskane w ramach jednego
zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości uzyskanych w ramach kilku zamówień o
mniejszej wartości w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
2 na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia będzie dysponował następującym sprzętem:
a. pługopiaskarka -pojazd samochodowy o ładowności min. 6 t - 4 szt.
b. pług lekki zawieszony na ciągniku rolniczym. - 2szt.
c. pługopiaskarka do odśnieżania chodników - 2 szt.
d. mechaniczna zamiatarka do oczyszczania jezdni wyposażona w urządzenie zraszające materiał zbierający,
gromadząca materiał zbierany w zbiorniku własnym - minimalna szerokość rozstawu szczotek 2000 mm; -2 szt.
e. mechaniczna zamiatarka do oczyszczania chodników wyposażona w urządzenie zraszające materiał
zbierający, gromadząca materiał zbierany w zbiorniku własnym - minimalna szerokość rozstawu szczotek 1400
mm; - 2 szt.
f. ciągnik z przyczepą - 2 szt.
g. pojazd asenizacyjny – 1 szt.
h. pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – 1 szt.
i. pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – 1 szt.
j. pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – 1 szt.
3 wykonawca powinien wykazać:
a. dysponowanie nieruchomością do przechowywania sprzętu mechanicznego oraz mieszanki solno-piaskowej
w odległości nie większej niż 20km od granic Szprotawy;
b. posiadanie ważnej umowy z właściwą instalacją komunalną zdolną do przyjmowania odpadów
zgromadzonych w koszach ulicznych i pojemnikach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
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lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
.2. Wykaz narzędzi (sprzętu) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
W przypadku wykazania pojazdów spełniających normę Euro 5, Wykonawca dołącza do wykazu kserokopię
dowodu rejestracyjnego na podstawie którego będzie można potwierdzić spełnienie warunku odnośnie normy
Euro 5.
.3. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością do przechowywania sprzętu mechanicznego oraz mieszanki
solno-piaskowej w odległości nie większej niż 20km od granic Szprotawy wraz ze wskazaniem jej adresu oraz
podstawy prawnej do władania nieruchomością.
4. Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z właściwą instalacją komunalną zdolną do przyjmowania
odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych i pojemnikach ze wskazaniem adresu tej instalacji komunalnej.
5.. Zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów wydane przez właściwego Starostę zgodnie z art. 41 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
6. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szprotawa (zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r.o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
7. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych udzielonego przez
burmistrza Szprotawy (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach) .
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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/04/2022
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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/04/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
miniPortal

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówien Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2022
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