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Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
GMINA MIERZĘCICE , UL. WOLNOŚCI 95, 42-460 MIERZĘCICE
znak postępowania: GK 271.2.2015
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Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Nr 2015-107874 z dnia 11.08.2015 r.
− strona internetowa Zamawiającego – www.mierzecice.bip.info.pl

− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:

„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”
CPV 90511000-2 – usługi wywozu odpadów,
CPV 90512000-9 – usługi transportu odpadów,
CPV 90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
CPV 90510000-5 – usuwanie i obróbka odpadów,
CPV 90514000-3 – usługi recyklingu odpadów,
CPV 90533000-2 – usługi gospodarki odpadami,
CPV 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci.
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
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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”).
II. Do obowiązków Wykonawcy należy także:
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,
2.

Zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

IV. Wykonawca jest obowiązany do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu II gospodarki odpadami
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komunalnymi zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”
do których będzie przekazywał odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kopii umowy z RIPOK przed zawarciem umowy.

Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowanie ich do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa, w tym prawa miejscowego.
Wykonawca podczas przygotowywania oferty powinien wziąć pod uwagę możliwość zmian
przepisów prawa, w szczególności wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady
komunalne. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez Zamawiającego w miarę potrzeb
wynikających ze składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji.
Wykonawca wyposaży nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne w pojemniki
do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki przeznaczone na gromadzenie
odpadów segregowanych najpóźniej do 10 grudnia 2015r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Instrukcji dla wykonawcy stanowiącej
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji umowy ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.,
w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywać się będzie od dnia
01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
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
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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.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków oraz informację o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
1.Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego.
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.
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.
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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.
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.)
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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,
2. Zdolność ekonomiczna i finansowa.
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.
3. Kwalifikacje techniczne.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
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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.
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
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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.
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
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie:
− drogą elektroniczną (adres: s.siudyka@mierzecice.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres Zamawiającego.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą
być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie – każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We
wniosku należy podać:

1) nazwę i adres Wykonawcy,
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2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania – GK.271.2.2015
5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.mierzecice.bip.info.pl oraz można ją także odebrać
w siedzibie Zamawiającego ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice w godzinach urzędowania
Zamawiającego.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- w sprawach formalnych insp. ds. zam. publicznych Sebastian Siudyka
tel. 32 288 79 00 wew. 215, e-mail: s.siudyka@mierzecice.pl
- w sprawach merytorycznych Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice

Andrzej Cembrzyński

tel. 32 288 79 00 wew. 224, e-mail: a.cembrzynski@mierzecice.pl
- w sprawach merytorycznych insp. ds. ochrony środowiska Magdalena Adamczyk
tel. 32 288 79 00 wew. 221, e-mail: m.adamczyk@mierzecice.pl
- w sprawach merytorycznych insp. ds. gospodarki odpadami Iwona Sindera
tel. 32 288 79 00 wew. 221, e-mail: i.sindera@mierzecice.pl

Wymagania dotyczące wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 listopada 2000r. 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 rachunek bankowy:
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.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
W przypadku dokonywania wpłat w pieniądzu bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego
w Mierzęcicach zawiadamia się, że bank ten jest czynny:
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W poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00,
Od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Mierzęcicach w pok. nr 26, a kserokopię dokumentu
należy załączyć do oferty.

Termin związania ofertą
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Oferta na:

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”
ZNAK SPRAWY: GK 271.2.2015
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
24.09.2015 r. godz. 10:30
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo
w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba
umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa)
załączonych do oferty.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
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1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się
umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty)
były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona
kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi
Załącznik Nr 7 do SIWZ).
6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,
przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA
OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
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Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95, pokój
nr 22 (sekretariat) w terminie do dnia 24.09.2015 roku, godz. 10:00.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w Mierzęcicach ul. Wolności 95, pokój nr 20, dnia 24.09.2015
roku, godz. 10:30.

3.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu
ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się w dniu otwarcia o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy
w Mierzęcicach.

4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

5.

Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia i warunkach płatności
zawartych w ofertach.

6.

Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie
byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi łączną cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Łączna cena oferty stanowić będzie sumę iloczynów - cen jednostkowych: zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów segregowanych (Szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe,
papier, tektura i odpady biodegradowalne, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie akumulatory i świetlówki, przeterminowane leki
i chemikalia), odpadów budowlanych i rozbiórkowych pomnożonych przez ilość odpadów,
zgodnie z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 12.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także dopełnienie wszelkich
formalności związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3. Ceny jednostkowe są niezmienne przez cały okres umowy.
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Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa – 95 pkt.
b) termin wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych
(licząc każdorazowo od dnia otrzymania zgłoszenia w trakcie trwania umowy) – 5 pkt.

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. wyliczona wg następującego
wzoru:
IPł = IPc + IPd
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPł - ilość punktów łączna,
IPc - ilość punktów z kryterium ceny,
IPd - ilość punktów z kryterium dostarczenia pojemnika.
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów,
wyliczoną w następujący sposób:

a) cena ofertowa – wg następującego wzoru:
N
IPc = ---- × A
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc - ilość punktów z kryterium ceny,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach – 95 pkt.

b) termin wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych:
5 pkt – dostarczenie pojemnika do 24 godzin od zgłoszenia,
4 pkt – dostarczenie pojemnika do 2 dni roboczych od zgłoszenia,
3 pkt – dostarczenie pojemnika do 3 dni roboczych od zgłoszenia,
2 pkt – dostarczenie pojemnika do 4 dni roboczych od zgłoszenia,
1 pkt – dostarczenie pojemnika do 5 dni roboczych od zgłoszenia,
0 pkt – dostarczenie pojemnika powyżej 5 dni roboczych od zgłoszenia,
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Db
IPd = ---- × G
Dn
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPd - ilość punktów z kryterium dostarczenia pojemnika,
Dn – najkrótszy okres dostarczenia pojemnika przez Wykonawcę
Db – okres dostarczenia pojemnika badanej (ocenianej)
G – waga danego kryterium wyrażona w punktach – 5 pkt.
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc
po przecinku.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy Pzp.

2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed
upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na
warunkach określonych w złożonej ofercie.

3.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia 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.
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.
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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.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 10 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

Inne informacje
Zamawiający nie przewiduje:
1)

składania ofert częściowych i wariantowych,

2)

udzielania zamówień uzupełniających,

3)

zawarcia umowy ramowej,

4)

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

5)

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

6)

rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
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.
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 PZP, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI tej Ustawy dotyczące odwołań.
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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 terminie 15 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.

Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12

instrukcja dla Wykonawców
wykaz narzędzi
wykaz usług
wykaz osób
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1-4 ustawy Pzp
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
wzór oferty
oświadczenie o posiadaniu bazy
istotne postanowienia umowy
oświadczenie o przynależności
mapa dróg Gminy Mierzęcice
kalkulacja cenowa
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