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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316073-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi wywozu odpadów
2016/S 176-316073

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
Wrocław
50-224
Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Jaworowski
Tel.:  +48 713207935
E-mail: biuro@zck.wroc.pl 
Faks:  +48 713207932
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zck.wroc.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zck.wroc.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
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim
sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.
Numer referencyjny: TT-28-06/2016

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:biuro@zck.wroc.pl
www.zck.wroc.pl
www.zck.wroc.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich
bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych.
2.Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na oddzielne zadania w zależności od lokalizacji
pojemników:
1)zadanie nr 1 – pojemniki zlokalizowane na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul.
Osobowickiej we Wrocławiu;
2) zadanie nr 2 – pojemniki zlokalizowane na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul.
Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu;
3) zadanie nr 3 – pojemniki zlokalizowane na terenie Cmentarzy Komunalnych:
a. Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu:
b. Oddział Pawłowice przy ul. Złocieniowej we Wrocławiu
c. Oddział Jerzmanowo przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu;
d. Oddział Leśnica przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu.
3. Szczegółowy zakres usługi zawarty jest załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim
sąsiedztwie z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich
bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej we
Wrocławiu.
Roczny wywóz śmieci Oddział Osobowice we Wrocławiu szacunkowo wyniesie 1 696 ton

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wdrożone systemy zarządzania jakością / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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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
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim
sąsiedztwie z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich
bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej we
Wrocławiu.
Roczny wywóz śmieci Oddział Grabiszyn we Wrocławiu szacunkowo wyniesie 980 ton

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wdrożone systemy zarządzania jakością / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 10
Cena - Waga: 60

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział: Psie Pole,
Pawłowice, Jerzmanowo i Leśnica we Wrocławiu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Cmentarz Komunalny Oddział: Psie Pole, ul. Kiełczowska 90, Pawłowice, ul. Złocieniowa 29, Jerzmanowo, ul.
Jerzmanowska 53, Leśnica, ul. Trzmielowicka 2, we Wrocławiu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich
bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział:
Psie Pole we Wrocławiu; roczny wywóz śmieci szacunkowo wyniesie 148 ton;
Pawłowice we Wrocławiu; roczny wywóz śmieci szacunkowo wyniesie 455 mp;
Jerzmanowo we Wrocławiu; roczny wywóz śmieci szacunkowo wyniesie 753 mp;
Leśnica we Wrocławiu; roczny wywóz śmieci szacunkowo wyniesie 303 mp

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wdrożone systemy zarządzania jakością / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 10
Cena - Waga: 60

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
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

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:
Posiadać kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej –w przypadku
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi posiadać
kompetencje i uprawnienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający wymaga wpisania Wykonawcy mającego siedzibą w UE do jednego z rejestrów handlowych
prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku nr XI do
Dyrektywy 2014/24/UE;
b) Zamawiający wymaga wpisania Wykonawcy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wrocław, prowadzonego przez
Prezydenta Wrocławia na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.) dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grupy „20” odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie;
c) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na zbieranie odpadów, wydane przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 41 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U.
2013 poz. 21) dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grupy „20” odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie;
d) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na transport odpadów, wydane przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 233 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U.
2013 poz. 21) dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grupy „20” odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia każdy z osobna) musi być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem mówienia na sumę
gwarancyjna w wysokości minimum 200 000 PLN, nie zależnie od zadania na które jest składana oferta;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego warunek dysponowania zdolnością techniczną i
zawodową, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i
zawodowy):
a) składając ofertę na zadanie nr 1: wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi, usługi wywozu odpadów stałych o
łącznej ilości nie mniejszej niż 5088 t lub odpowiedniej ilości w mp przy uwzględnieniu przelicznika 1 mp – 0,1
tona;
b) składając ofertę na zadanie nr 2: wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi, usługi wywozu odpadów stałych o
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łącznej ilości nie mniejszej niż 2940 t lub odpowiedniej ilości w mp przy uwzględnieniu przelicznika 1 mp – 0,1
tona;
c) składając ofertę na zadanie nr 3: wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi, usługi wywozu odpadów stałych o
łącznej ilości nie mniejszej niż 897 t lub odpowiedniej ilości w mp przy uwzględnieniu przelicznika 1 mp – 0,1
tona;
Uwaga: w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie części należy wykazać się odpowiednią
ilością wykonanych usług dla każdego z zadań.

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:
Szczegóły realizacji umowy przedstawiają wzory umów stanowiące odpowiednio załączniki 5a-5c Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

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: 18/10/2016
Czas lokalny: 11:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2016
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, Sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Za 3 lata.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w przepisie art. 22 ust. 1b ustawy Pzp,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp oraz na podstawie z art. 24 ust 5 pkt 1)
Wykonawca wraz z oferta składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust.
2 SIWZ oraz że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, sporządzony i wypełniony zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z
załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp oraz w rozdziale 9 niniejszej SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1 Wykonawcom, 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, tj. odwołanie oraz skarga do sądu przewidziane w art. 179 do art. 198 g
ustawy Pzp.
2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2016
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