
Gmina Miedźno: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miedźno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 654181-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.



Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miedźno, krajowy numer identyfikacyjny 00000151398327, ul.

Ułańska 25 , 42-120 Miedźno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 178 010, , e-mail ug@miedzno.pl,

, faks 343 178 030.

Adres strony internetowej (URL): www.miedzno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.bip.miedzno.akcessnet.net/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak



www.bip.miedzno.akcessnet.net/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie, zgodnie z pkt 11.6 oraz 14.9-14.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej

SIWZ) na adres Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

Adres:

Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z odbiorem, transportem i



zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie

gminy Miedźno

Numer referencyjny: RR.271.2.21.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Usługi związane z odbiorem, transportem i

zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie

gminy Miedźno. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz

obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na

odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych (zarówno o zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej – Domy Nauczyciela) oraz

sezonowo (w tym letnicy) zamieszkałych na terenie gminy Miedźno. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

1) wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki na odpady

niesegregowane (zmieszane) oraz pojemniki na odpady selektywnie zbierane (oddzielnie pojemnik na

bioodpady w tym odpady zielone, popiół, odpady szklane). Ponadto Wykonawca wyposaży we wszystkie

pojemniki na odpady nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej – Domy Nauczyciela, 2)

odbieranie odpadów komunalnych tj. opróżnianie pojemników, zabieranie wszystkich worków



przeznaczonych do odpadów segregowanych, zabieranie odpadów komunalnych, ich transport i ich

zagospodarowanie na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – dodatku nr 8 do SIWZ

. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 9, 2)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - stanowiący dodatek nr 8. 3. 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 co najmniej 3

osoby, 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 dodatek nr 9 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.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90513100-7

90514000-3

90533000-2



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 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.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2019-01-01  lub zakończenia: 2019-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 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 2018 r. poz. 992 ze zm.); 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 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 250 000,00 zł (słownie: dwieście

pięćdziesiąt tysięcy złotych);

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: III.1.3).1) posiada wiedzę i doświadczenie tj. a) wykonał lub wykonuje w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy w zakresie: odbioru 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 250 000,00 zł brutto, o czasie świadczenia

minimum 3 kolejne miesiące 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. III.1.3).2) 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 z urządzeniem myjącym i dezynfekującym opróżniane pojemniki; d) 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. 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 120 l – 1190 sztuk z przeznaczeniem na

odpady zmieszane, - pojemniki o pojemności 240 l – 877 sztuk z przeznaczeniem na odpady

zmieszane, - pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem na odpady zmieszane, -

pojemniki o pojemności 240 l – 760 sztuk z przeznaczeniem na odpady BIO i odpady zielone, -

pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem na odpady BIO i odpady zielone, -

pojemniki o pojemności 240 l – 2009 sztuk z przeznaczeniem na popiół, - pojemniki o pojemności

1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem na popiół, - pojemniki o pojemności 120 l - 1190 sztuk z

przeznaczeniem na odpady szklane, - pojemniki o pojemności 240 l - 877 sztuk z przeznaczeniem na

odpady szklane, - 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. 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.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia



wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1)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; 2) 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 dokumentu wymienionego w pkt III.4) ppkt

1 ogłoszenia 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 ogłoszenia: 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



wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów: a) 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 (t.j.

Dz. U. z 2018 r, poz. 992 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.

poz. 1454 z późn. zm.), 2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 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

4 do SIWZ ; 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 wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 5 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego -



z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert w formie

pisemnej oświadczenie, że : a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w którym

Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania w zakresie, w jakim

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych

podmiotach - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. b) Podmiot(y) na

którego(ych) zasoby powołuje się Wykonawca / Podwykonawca(cy) nie podlega(ją) wykluczeniu - z

wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ. 2) w przypadku polegania na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: a) 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,

Dokument lub dokumenty te, określają w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów

innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje mogą być zawarte np. w

zobowiązaniu innego podmiotu. 3) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we

wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ, 4) oświadczenie zgodnie z art. 93 ust. 3a ustawy

Wykonawcy w formularzu ofertowym czy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów

i usług, o którym mowa w pkt 17.5 SIWZ, 5) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje

pełnomocnik, zgodnie z pkt 14.3 lit. c SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej

grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: 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 - z wykorzystaniem wzoru określonego w

dodatku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych

00/100) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt

16.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a)

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Popowie

Oddział w Miedźnie nr rachunku 73 8259 1014 2001 0000 0550 0006 z dopiskiem: „Wadium – Usługi

związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miedźno Uwaga: Za termin wniesienia wadium w

formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. b) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach

ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 4.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt IV.1.2) ppkt 3 lit. b-e ogłoszenia

wówczas Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie

Zamawiającego w Biurze Podawczym (przed upływem terminu określonego w pkt 16.1 SIWZ) w

trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem

„WADIUM”. Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą i umożliwiać

jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie stanowiące

podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu związania ofertą. W/w

dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się

on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

wzywające do zapłaty. Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu

związania ofertą w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń

zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji

na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności

ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w

pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem

dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Usługi związane z

odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości



zamieszkałych na terenie gminy Miedźno” . 6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub

zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:



Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:



Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena (C) 56,00

Cena wymiany zniszczonego/zaginionego pojemnika z winy mieszkańca o pojemności 120

litrów (P1)
2,00

Cena wymiany zniszczonego/zaginionego pojemnika z winy mieszkańca o pojemności 240

litrów (P2)
2,00

Aspekt środowiskowy – Norma emisji spalin (Ś) 20,00

Termin płatności (T) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną w formie pisemnej pod

rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w tym istotnej zmiany umowy.

Zmiany do umowy zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 9, określającym ich

zakres, charakter oraz warunki wprowadzenie zmian oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-07, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu



> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


