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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289226-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Mierzęcice: Usługi wywozu odpadów
2015/S 157-289226
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Mierzęcice
ul. Wolności 95
Osoba do kontaktów: Sebastian Siudyka
42-460 Mierzęcice
POLSKA
Tel.: +48 322887900
E-mail: s.siudyka@mierzecice.pl
Faks: +48 322887055
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mierzecice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku,
położonych na terenie Gminy Mierzęcice.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Mierzęcice.
Kod NUTS PL22
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku,
położonych na terenie Gminy Mierzęcice.
Odbiór odpadów prowadzony będzie na terenach zamieszkałych stale i czasowo oraz z nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku.
Obszar Gminy to powierzchnia 51,27 km2. Łączna długość dróg wynosi ok. 50 km.
Liczba ludności na dzień 31.12.2014r. wynosi 7424.
I. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych stale i czasowo oraz z
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w tym:
1. Zmieszane odpady komunalne:
a) nieruchomości zamieszkałe – pojemniki
— zabudowa jednorodzinna (raz w miesiącu)
— zabudowa wielolokalowa (raz w tygodniu)
b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe – worek koloru białego (raz w tygodniu w sezonie
letnim, w pozostałym okresie raz w miesiącu)
2. Papier, tektura – worek koloru niebieskiego lub pojemnik (raz w miesiącu)
3. Szkło – worek koloru zielonego lub pojemnik (raz w miesiącu)
4.Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – worek koloru żółtego lub pojemnik (raz w
miesiącu)
5. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – worek koloru brązowego lub pojemnik (raz w
miesiącu w okresie od kwietnia do października)
6. Odpady wielkogabarytowe (raz w roku w systemie „u źródła”)
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe – raz w roku z limitem w ilości 1m3 rocznie na nieruchomość zbierany „u
źródła” w workach np. typu Big Bag (udostępnione po zgłoszeniu zapotrzebowania przez mieszkańca)
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (raz w roku w systemie „u źródła”).
Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
1. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
wykorzystywane jedynie przez część roku w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych;
2. Mycie i dezynfekcja pojemnika z częstotliwością 1 raz w roku w okresie letnim, w terminie ustalonym z
Zamawiającym.
3. Wyposażenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK.
III. Wykonawca jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
1. Selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów zgodnie z hierarchiom sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 Ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach,
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2. Zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90513100, 90511400, 90533000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 149 547,59 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158
z
późn. zm.).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach nr: 53 8443 0009 0000 0000 0260 0002,
w tytule należy wpisać wadium na przetarg:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku,
położonych na terenie Gminy Mierzęcice” oraz podać nazwę Wykonawcy składającego ofertę.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp.
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4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być
dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach Nr 53 8443 0009 0000 0000 0260 0002 z podaniem tytułu:
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy GK 271.2.2015 „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy
Mierzęcice”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona
na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie dokonywane
będą
w PLN.
Rozliczenie za przedmiot umowy następować bedzie miesięcznie na podstawie faktur częściowych.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki
cywilnej, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do
oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja
oraz
rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych podmiotów.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć
dokumenty wymienione w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy
złożyć:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.
1.2. Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy
PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy
PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy
PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że spełniają warunki określone w art. 22 ust.1
pkt1-4 ustawy Pzp, w tym celu należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ oraz załączyć
dokumenty dotyczące:
2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
a) posiadania zezwolenia na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mierzęcice, obejmujące odpady będące
przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
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c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 1155 ze zm.), w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi być spełniony przynajmniej przez jednego
Wykonawcę.
d) posiadanie aktualnego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz 21 ze zm.)
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć wraz z ofertą:
a) Kopię potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem o posiadanym wpisie do rejestru
działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Mierzęcice w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) Kopię potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem o aktualnym zezwoleniu wydanym przez
właściwy organ, na transport odpadów, zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
c) Kopię potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem pisma o nadanym numerze rejestrowym
w zakresie posiadanego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wydane przez
właściwy organ.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Sytuacja ekonomiczna: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000,00 zł.
(słownie: jeden milion złotych)
2. Sytuacja finansowa: Posiadaniem przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w
wysokości co najmniej: 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych)
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż: 1000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych)
b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w wysokości co najmniej: 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
1.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał a w przypadku świadczeń ciągłych
wykonuje usługi tj.: usługi obejmujące odbieranie odpadów komunalnych w ilości nie mniej niż 5000 Mg.
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W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech 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, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych lub
prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia opisanego powyżej.
Dowodami, o których mowa powyżej lit. a) są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych
usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy Zamawiający – Gmina Mierzęcice jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyżej
wspomnianych dowodów (poświadczeń).
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
2.1.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym,
(narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia) tj.: co najmniej:
a) dwoma pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
d) jednym pojazdem typu śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o
utrudnionym dojeździe w szczególności wąskich uliczek,
e) jednym samochodem z systemem hakowym przystosowanym do opróżniania pojemników do selektywnej
zbiórki dodatkowo wyposażony w HDS
f) jeden pojazd typu śmieciarka – myjka o zamkniętym obiegu wody, przystosowanym do odbierania odpadów
oraz mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów lub jeden pojazd typu myjka o zamkniętym
obiegu wody, przystosowanym do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów.
Wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał
zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb, tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Mierzęcice
były na bieżąco odbierane.
2.2 Wykonawca musi posiadać odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę magazynowo – transportową –
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 2 do
niniejszej specyfikacji.
b) oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo – transportowej – załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3.1. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania w licznie co najmniej 4 kierowców z
kwalifikacjami do transportu rzeczy.
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Termin wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (licząc
każdorazowo od dnia otrzymania zgłoszenia w trakcie trwania umowy). Waga 5

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GK 271.2.2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.9.2015 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 24.9.2015 - 10:30
Miejscowość:
Mierzęcice, ul. Wolności 95
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Wykonawcom oraz innym osobom, których interes
prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy
dotyczące odwołań.
1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w
terminie15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
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POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.8.2015
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