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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36910-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Miedźno: Usługi związane z odpadami
2020/S 017-036910

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miedźno
Krajowy numer identyfikacyjny: 151398327
Adres pocztowy: ul. Ułańska 25
Miejscowość: Miedźno
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 42-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Związek
E-mail: ug@miedzno.pl 
Tel.:  +48 343178010
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miedzno.akcessnet.net/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.miedzno.akcessnet.net/
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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy
Miedźno
Numer referencyjny: RR.271.2.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:ug@miedzno.pl
http://bip.miedzno.akcessnet.net/
http://bip.miedzno.akcessnet.net/
https://miniportal.uzp.gov.pl
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90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Usługi związane z odbiorem, transportem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno” z podziałem na dwie części:
CZĘŚĆ nr 1 ZAMÓWIENIA – „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno”,
CZĘŚĆ nr 2 ZAMÓWIENIA – „Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem i zagospodarowaniem
odpadów z GPSZOK”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 8a (dot. Części nr 1 zamówienia),
b) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 8b (dot. Części nr 2 zamówienia),
c) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – części nr 1 - stanowiący dodatek nr 7a,
d) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – części nr 2 - stanowiący dodatek nr 7b.

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 wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
90510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całego strumienia odpadów
komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miedźno, na
których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania.
Przedmiot części nr 1 zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w SIWZ w tym umowie (kótrej
wzór stanowi dodatek nr 8a do SIWZ) i Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący dodatek nr 7a do SIWZ oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
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2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy.
Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem
zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę.
Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia: które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia – operatorzy, kierowcy,
ładowacze, osoba wykonująca czynności związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości (zarządzanie transportem),
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji
zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 8a do SIWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia.
3. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, ilość usług zleconych
w ramach zamówienia podobnego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego pod warunkiem,
że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, a
Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym
Wykonawcą.

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: 12
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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Kryteria udzielenia zamówienia
Cena - Waga: 60
Aspekt środowiskowy – Norma emisji spalin (Ś) - Waga: 20
Termin płatności (T) - Waga: 20

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów z GPSZOK
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
90510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej GPSZOK) w tym do wyposażenia GPSZOK w w
kontenery i pojemniki celem odbierania (przyjmowania) od wszystkich właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Miedźno oraz załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazywanych
do składowania.
Przedmiot części nr 2 zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w SIWZ w tym umowie (kótrej
wzór stanowi dodatek nr 8b do SIWZ) i Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący dodatek nr 7b do SIWZ oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy.
Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem
zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę.
Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia osoby, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia – operatorzy,
kierowcy, ładowacze.
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji
zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr nr 8b do SIWZ.
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Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia.
3. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, ilość usług zleconych
w ramach zamówienia podobnego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego pod warunkiem,
że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, a
Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym
Wykonawcą.

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: 12
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
Kryteria udzielenia zamówienia:
Cena - Waga: 60
Termin płatności (T) - Waga: 40

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:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów1.1) dot.
Części nr 1 zamówienia: warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeliWykonawca wykaże, iż:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. zezwolenie na transport odpadów (jeśli nie
utraciło ważności) lub równoważne, lub też odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);
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b) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedźno zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z zm.)
1.2) dot. Części nr 2 zamówienia: warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. zezwolenie na transport odpadów (jeśli nie
utraciło ważności) lub równoważne, lub też odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) dot. części nr 1 zamówienia: koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. zezwolenie na transport odpadów
(jeśli nie utraciło ważności) lub równoważne, lub też odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm. oraz aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedźno zgodnie z art. 9 c ust.
1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm.,
b) dot. części nr 2 zamówienia: koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. zezwolenie na transport odpadów
(jeśli nie utraciło ważności) lub równoważne, lub też odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm.;
I. Podstawy wykluczenia:
Dot. części nr 1 i nr 2 zamówienia:Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w
stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2) Wykluczenie następuje zgodnie z art. 24 ustawy Pzp.
II. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z:
1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do
SIWZ,
2)w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument, w którym Wykonawca
polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. cd w pkt
III.1.2)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dot. Części nr 1 zamówienia: warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).
Cd z pkt III.1.1)
III. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert w postaci elektronicznej sporządzone
pod rygorem nieważności w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenie/-
a, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: jednolity dokument albo jednolite
dokumenty albo JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że:
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a) wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
b) nie istnieją wobec innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się, podstawy wykluczenia
oraz spełnia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu,
c) brak istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
IV. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
VI. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
VI ppkt 1-4.
VII. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt VI:
1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
2) pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Szczegół. opis w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - dot. części nr 1
zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej Określenie warunków:
3.1.1) dot. Części nr 1: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbierania,
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transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w zakresie: odpadów komunalnych w tym segregowanych od właścicieli nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej od co najmniej 1000 właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach) lub na kwotę wynagrodzenia nie niższą niż 600 000,00 zł brutto, o
czasie świadczenia minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3.1.2) dot. Części nr 2: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę prowadzenia
punktu selektywnej zbiórki odpadów (w tym co najmniej obsługi, odbierania, transportu, zagospodarowania
odpadów) przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3.2.1.) dot. Części nr 1: dysponuje co najmniej następującym sprzętem, wyposażeniem:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującym
sprzętem, wyposażeniem:
a) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów (z których co najmniej jeden stanowić będzie
pojazd małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe – wąskie ulice
dojazdowe, zła podbudowa drogi);
b) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów z selektywnej zbiórki (z których
co najmniej jeden stanowić będzie pojazd małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z posesji
o utrudnionym dojeździe – w szczególności wąskie ulice dojazdowe);
c) co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym przeznaczonym do zbiórki odpadów komunalnych w tym
odpadów ulegających biodegradacji;
d) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Uwaga:
Warunek zostanie uznany za spełniony także w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje jednym
pojazdem małogabarytowym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym
dojeździe zmieszanych oraz z selektywnej zbiórki. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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e) bazą transportowo – magazynową, usytuowaną na terenie gminy Miedźno lub w odległości nie większej niż
60 km od granicy tej gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania
określone w Rozporządzeniu MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
f) pojemnikami na odpady (w ilości minimalnej):
— pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem na odpady zmieszane,- pojemniki o pojemności
1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem na odpady BIOodpady,
— pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem na popiół, - pojemniki o pojemności 1100 l -
2 sztuki z przeznaczeniem na odpady szklane;- pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem
na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
— pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem na odpady na papier i tekturę, odpady z papieru,
w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
g) licencją na oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych o ilości odebranych
odpadów komunalnych, celem sporządzania sprawozdań – protokołów z wykonanej usługi.
3.2.2.) dot. Części nr 2: dysponuje co najmniej następującym sprzętem, wyposażeniem:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującym
sprzętem, wyposażeniem:
a) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.
Uwaga: Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
b) kontenerami oraz pojemnikami na odpady (w ilości minimalnej):
— pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki,- pojemniki o pojemności 240 l – 3 sztuki,- kontener KP 7 m3– 5
sztuk,- kontener otwarty 10m3 do 20m3 – 2 sztuki
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu: dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży:a)
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 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 określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - z wykorzystaniem wzoru
określonego w dodatku nr 3a do SIWZ - dot. części nr 1 zamówienia lub w dodatku nr 3b do SIWZ - dot. części
nr 2 zamówienia;cdn

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:
W celu potwierdzenia, że oferowaneusługiodpowiadają określonym wymaganiom przez Zamawiającego
Wykonawca złoży:1) oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
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Zamawiającego - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ - dot. części nr 1 i nr 2
zamówienia.Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym dodatek
nr 8a oraz 8b do SIWZ. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w tym istotnej zmiany umowy.
Zmiany do umowy zostały przewidziane w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 8a oraz 8b do SIWZ,
określającym ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenie zmian oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

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: tak

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: 25/02/2020
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: 25/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, Miedźno – pok. nr 03 sala sesyjna

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:
Styczeń 2021 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Cd z pkt III.1.3)b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - z
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wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 4a do SIWZ - dot. części nr 1 zamówienia lub w dodatku nr 4b
do SIWZ - dot. części nr 2 zamówienia;
1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:1) część nr 1 zamówienia: 8 000,00 zł
4. Uwaga do punktu IV.2.6. Termin wynosi 59 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / 224587803
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:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Termin wniesienia odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd.drugie ustawy Pzp albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp- 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 mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2020
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