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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463878-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Władysławowo: Usługi związane z odpadami
2017/S 223-463878
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
„Abruko Plus” Sp. z o.o.
587-169-84-89
ul. Gdańska 78
Władysławowo
84-120
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Pawlina
E-mail: plus@abruko.pl
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.abruko.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.abruko.pl/#aktualnosciplus
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: spółka komunalna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą na potrzeby realizowanych przez „Abruko Plus” Sp. z o.o. zadań
własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym intere.
Numer referencyjny: ZP/05/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą na okres od dnia podpisania umowy
do 31.12.2018 r. z przeznaczeniem do wykonywania zadań własnych Gminy Władysławowo, o charakterze
usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Władysławowo, obejmujących:
1) zarządzanie kąpieliskami morskimi;
2) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;
3) organizację i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);
4) utrzymanie czystości (letnie);
5) oczyszczanie zimowe dróg.
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
60182000
60181000
90500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Władysławowo, woj. pomorskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie dotyczy wynajmu następujących pojazdów i sprzętów:
1. Pojazd specjalny w ilości 3 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych, tzw. śmieciarka trzyosiowa.
2. Pojazd specjalny w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych, tzw. śmieciarka trzyosiowa
z KP7.
3. Pojazd specjalny w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych, tzw. śmieciarka trzyosiowa
dwukomorowa.
4. Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych, tzw. śmieciarka dwuosiowa
o ładowności powyżej 8 m3.
5. Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych, tzw. śmieciarka dwuosiowa
o ładowności mniejszej niż 8 m3.
6. Pojazd do transportu odpadów kontenerów typu KP35 w ilości 1 szt.
7. Zamiatarka chodnikowa w ilości 3 szt., bez obsługi.
8. Odkurzacz miejski elektryczny w ilości 1 szt. bez obsługi.
9. Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu, piaskarki w ilości 4 szt., bez obsługi.
10. Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu w ilości 2 szt., bez obsługi, przystosowany do
odśnieżania chodników.
11. Ciągnik rolniczy z maszyną do przesiewu piasku na plaży w ilości 1 szt.
12. Koparko-ładowarka w ilości 2 szt.
13. Samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 t, w ilości 3 szt. , bez obsługi.
14. Samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej 3,5 t, z osprzętem w postaci przyczepy i pługu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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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: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
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
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 precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:

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
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2017
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Władysławowo, ul. Gdańska 78, siedziba Zamawiającego.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Listopad 2018.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który 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 art. 179 ÷ 198 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi
się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka,spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2017
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