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ogłoszenie nÍ 639 I7 4-N-20 1 9 z dnía 20 |9 -12-30 r

Gmina Stara Kornica: ,,OdbióĄ transport i zagospodaľowanie odpadórv komunalnych od

właścicieli nieľuchomości zamieszkaĘch i niezamieszkaĘch na terenie Gminy Staľa Koľnica''

OGŁoSZENIE o ZANIÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie o głosz eniaz Zamieszczaĺie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamőwienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu Iub pľogramu współfinansowanego ze śľodków Unii

Euľopejskiej

Nie

Nazwa pľojektu Iub pľogľamrr

o zamówienĺe mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oľaz wykonawcy'

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych oľganizacyjnie jednostek' które będą

realizowaĘ zamówienieo obejmuje społeczną i zawodową integľację osób będących członkami

gľup społecznie m aľginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaŹnik zatrudnienia osob należących do jednej lub więcej

kategorii' o których mowa w art' 22 ust.2 ustawy Pzp' nie mniejszy niż3)yo, osób zatrudnionych

przez za\<łady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich j ednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie pľzepľowadza centľalny zamalviający

Nie

Postępowanie pľzepľowadza podmiot, któľemu zamawiający powieľzył/powierzyli

pľzepľowadzenie postępowania

Nie

Infoľnracje na temat podmiotu któľemu zamawiający powieľzył/powieľzyli prowadzenie

postępowania:
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Postępowanie jest pľZepřowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jezeli tak, na7eŻy wymienic zamawiającyah,ktoÍzy wspólnie przeprowadzają postępow'anie oraz

podać adresy ich siedzib, kĺajowe numery idenĘfikacyjne oraz osoby do kontaktőw wrazz

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest pľzeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Euľopej skiej

Nie

W pľzypadku przepľowadzania postępowania rvspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Euľopejskiej _ mające zastosowanie kľajowe pľawo zamówień

publicznych:

Infoľmacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Kornica, kĺajowy numer identyfikacyjny

30237724000000, ul. Staĺa Kornica 19l ' 08-205 Stara Kornica, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 833 587 82z, e-mail przetaĺgi@kornica.org' faks 833 587 893.

Adĺes strony internetowej (LIRL) : www. komi ca. org

Adres pĺofilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym moŻna uzyskac dostęp do narzędzi i urządzehlub

formatów plików, ktore nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZANIAWIAJĄCEGO: Administracja samorządow'a

I.3) WSPÓLNE UDZIELANm ZAMÓWIENIA (jeżeli ďotyczy)z

Podział obowiązkow między zamawiającymi w pĺzypadku wspólnego przepÍowadzania

postępowania' w tym w przypadku wspólnego przeprowađzanía postępowania Z

zamawĺającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających

jest odpowĺedzialny ZapÍZepÍowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

pfzeprowadzenie postępowania odpowiada1ą pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez kazdego z zamawia1ących inclywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone

w imieniu i narzecz pozostałych zamawiających):

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczorry' pełny i bezpośľedni clostęp do clokumentów z postępowania można
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uzyskać pod adľesem (URL)

Nie

Adľes stľony ĺnteľnetowej, na któľej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunkórry zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentőw z postępowania jest ogľaniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nie

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

Elektľonicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest pľzesłanie ofeľt lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w ĺnny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest pľzesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenĺe do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

I(omunikacja elektľoniczna wymaga koľzystani a z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików' które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pďny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do Ęch ĺarzędzi można uzyskać pod
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II.1) Nazwa nadanR zamówĺeniu przez zamawiaiącego: 
',odb'iór, 

transport i

zagospodaľowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkĄch i

niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornicď'

Numeľ ľefeľencyj ny : BUZ.27 7.8.2al9

Pľzed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pľzepľowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możlĺwości składania ofeľt częścĺołvych

Zamőwienie podzielone jest na częśei:

Nie

ofeľty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowanĺu można składać w

odniesieniu do:

Zamawĺający zastrzega sobĺe prawo do udzielenia łącznie następujących częścĺ lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówionie

jednemu wykonawcy:

II.4) Kľótki opis pľzedmiotu zamórľieĺia (wielkość' zakľes, rodzaj i ilość dostał, tłs'hłg ltłb

ľobot btłdowlanych llłb okł'eślenĺe zapotł'zebowania i vymagań ) a w przypadku paľtnerstwa

ĺnnowacyjnego - okľeślenie zapotrzebowania na innowacyjny pľodukt, usługę lub ľoboĘ

budowlane: 1'Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:,,odbióľ' transport i

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
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niezamieszkďych na terenie Gminy Stara Kornila" 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje

usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie

Gminy Stara Koľnica z nieĺuchomoŚci zamieszkałych i niezamieszkałych (m. in. budynki

instytucji publicznych - szkďy' urzędy, świetlice) zwyłączeniem nieruchomości

niezamieszkałych wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarcze1 oraz cmentarza

parafialnego' 3. Powierzchĺia Gminy Stara Kornica wynosi 119 km2' W jej skład wchodzi 18

sďectw' 4'Liczba osób faktycznie zamieszkujących na terenie gminy wynosi ok. 3988. 5.

Szacunkowalĺczba nieruchomoŚci zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara

Kornicawynosi 1247,w tym szacowanaliczbanieruchomości niezamieszkďych wynosi ok25'

W trakcie realízacji niniejszego zamówienialiczba mieszkańców oĺaz nieruchomości

zamieszkałychi niezamieszkałych moze zmienlc się w-granicach od +l- l0oÁ 6' Zamawiający

szacuje,iŻmasa zmieszanych odpadóą objęta przedmiotowym zamowieniem będzie wynosić

ok. l90 Mg. Szacowana masa oclpadów selektywnie zebranych będzie wynosić ok l40 Mg

Szacunkowe ilości poszczególnych odpadów; 1 5 0102 - opakowani a z tworzyw sztuczny ch - 40

Mg 15 01 04 - opakowaniazmeta|i -3.2 Mg 15 01 07 - opakowaniaze szl<ła-26,8 Mg 20 01 01

- papier i tektura - 16,2 Mg20 02 0l - odpady ulegające biodegĺadacji (bioodpady) - 16,7Mg20

01 99 - popioł - 18,Ż Mg 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe - ŻpŻ Mg 16 0l 03 _ nlżyte

opony _ I,ZMgPowyzsze dane mają charakter poglądowy i zostały podane w celu sporządzenia

oferty. Faktyczne ilości i rodzaje odpadów mogą nie pokrywaó się z podanymi przez

Zamawlającego ilości ami i rodzajami odpadów Z tytlúu zwiększenia ilości bądź rodza1ow

wytworzonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Zakres

Ízeczow zamowienia 1. Systematyczny odbiór i zagospodarowanie kazdej ilości odpadów

komunalnyęh zmieszanych oraz odpadów selektywni e zebranych, przekazanychprzez

właścicieli nieruchomości zamieszkďych i niezamieszkałych (m. in. budynki instytucji

publicznych - szkďy, urzędy' świetlice) zwyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych

wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz cmentarza paraf,ralnego. 2.

Selektywne odbieranie następujących frakcji odpadów: papieru i tektury, szkła, tworzyw

sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów z gospodarstw domowych'

bioodpadów Z gastronomii i z taľgow'isk, odpadów zielonych' zuŻytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego, odpaclów wielkogabarytowych, zuŻytych opon, odpadów budowlano-

remontowych, przeterminow'anych leków oraz popiďu 3 Zagospodarowanie odpadów w

instalacjach w celu uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uŻyclaí
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odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpaclów komunalnych ulegających

biodegradacjl przekazywanych do składołvania zgodnie z pĺzepisami ustawy o utĺzymaniu

czystości i porządktt w gminach, przepisami wykonawczymi do usta-uvy orazregulaminem

utrzymania czystości i porząclku na terenie Gminy Stara Kornica i ofertą Wykonawcy. 4

opróznianíe przez Wykonawcę pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnego

Zbierania odpadów Komunalnych, tj. pojemników na odpady: meble i inne odpady

wielkogabarytowe, zuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, baterie i

akumulatory' przeterminowane leki i chemikalia oraz bioodpady. odbiór odpadow zPSZoK

mín taz w miesiącu lub po napełnieniu pojemnikowiboksów. Szacunkowe ilości poszczególnych

odpadów: - ZuŻyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - ok 3 Mg - Pĺzeteľminowane leki i

chemikalia-ok0'5Mg-Baterieiakumulatory-0,5Mg-ZuŻyteopony-4Mg-Mebleiinne

oclpady wielkogabarytowe - 5 Vlg - odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) - 0,5 Mg

Powyzsze dane mają charakter poglądowy i zostďy podane w celu sporządzenia ofeĄ'

Faktyczne iloŚci i ĺodzaje odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi pĺzez Zamawia1ącego

ilościami odpadów. Z tytułu zwiększenia i1ości wytworzonych odpadów Zamawíający nie będzie

ponosił dodatkowych kosztów. 5. oproznlanie przez Wykonawcę pojemnikor'v znajdujących się

przy przystankach autobusowych na terenie gminy Stara Kornica obowiązki Wykonawcy 1

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do zapewnienia i

wyposaŹania nieruchomoŚci, z których odbierane są odpady, w worki na odpady zmieszane w

kolorze CzaÍ'nym o pojemności l20 litrów z folii LDPE pcłłprzezroczystej o grubości

zapewniającej wytĺzymałość workow.2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego

zobowiązany jest do zapewnienia i wyposazania rrieruchomości z ktorych odbierane są odpady

komunalne gromadzotre w sposób selektywny w worki o pojemności |20litĺów z folii LDPE

pcłłprzezroczystej o grubości zapewníającej wytrzymałość workow, do kaŻdego rodzajtr odpadu

selektywnie zbieĺanego 3. Wykona\i/ca po kazclorazowym odbiorze odpadow pĺzekaŻe

właścicielowi nieruchomości woĺki w ilości oclpowiadającej ilości odebranych worków lub ,uv

ilości niezbędnej właścicielowi nieruchomości. Worki powinny byc oznaczone informacją o

rodzaju gromadzonych w niclr oclpadőw, nazwą, adlesem oraz nllmerem telefonu Wykonawcy 4.

Pieĺ_wszy Zestaw worków na wszystkie frakcje odpadow: - papier i tektura (kolor niebieski' napis

,,PAPIER''), - metale, tworzywa Sztuczne i opakowania wielomateriałowe (kolor zołty, napis

,.METALE l TWORZYWA SZTUCZNE''), - opakowania ze szlďa (kolor zielony, napis

..SZKŁO''), - biooclpacly z gospodarstw clomowych (kolor brązowy, napis ,'BIo''), - odpacly
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zmleszaÍe (kolor Qzamy, napiS ,,ODPADY ZMIESZANE''), - odpady wielkogabarytowe (kolor

dowolnie wybrany z wyjątkiem kolorów określonych powyzej, napis ,,oDPADY

WIELKOGABARYTOWE''). Wykonawca musi dostarczyi najpőźnie1w terminie 5 dni od daĘ

zawarcia umowy na świadczenie usług będących pĺzedmiotem niniejszego postępowania lub

zgłoszenia nieruchomości do obsługi pÍZeZZamawiającego' 5. Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca w tĺakcie pierwszej dostawy worków na nieruchomości przekazywď równiez

w1aścicielom nieruchomości mateľiďy informacyjne i edukacyjne dotyczące m.in. zasad

selektywnej zbiórki odpadów orazharmonogramy odbioru odpadów. 6. Wykonawca w ciągu 5

dni od daĘ zawarcia umowy dostarczy do Urzęclu Gminy w Starej Koľnicy 500 szt. w'orków.

Worki te będą wydawane mieszkańcom, którym zabral<ło workow rozdanych 7' Wykonawca

zobowlązany będzie dostarczyc do Urzędu Gminy w Starej Kornicy dodatkow-ą ilość woľkow w

nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dniazłoŻeniazamőwieniaprzezZamawlĄącego. Worki te

będą rozprowadzane wśród mieszkańców' którym zabral<ło woĺków wcześniej rozdanych

8'Wykonawca zobowiązany będzĺe do zaoferowania właścicielom nieruchomoŚci pojemniki na

odpady komunalne. Wyposazenie nieruchomości w pojemnik następuje na podstawie

indywidualnej umowy zawaĺtej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości.

Wykonawca dostarczy pojemnik nie poźniej njŻw terminie 2 dni od złoŻenia zapolrzebowania

przez właściciela.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

9051 1000-2

905 I 2000-9

90513100-7

905 1 4000-3

II.ó) Całkowita wartość zamówienin Qeżeli zamcłĺĺ,iajc1cy podaje ĺłlfoľnlacje o wąľ'Ío'ści

zanuhuiełtia)'.

Waftość bez VAT:

Waluta:

'7 z. 19 2019-12-30. l8:35



https ://bzp.rrzp. gol'.pl/ZP_ł00Podgladopublikorvanego. aspx?id.'

(v,pľzypadktl umów ľamowych lub Ą,namicznego ,rysĺemu zakupów 'ýzaclłnkolva całkoyyitą

mak'symalnąv,aľto,ścły całym ĺlkľesie obol,viqz7v,ania umĺlłĺ,1,ĺ'amołuei hłb Ęnanlicznego

Systenru zaklłpólľ)

II.7) Czy przewictuje się udzielenie zamówień, o któľych mowa w aľt. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

okĺeślenie przedmiotu, wielkości lub zakĺesu otazwaÍunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust' 1 pkt 6 lub w art 734ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) okľes, w któľym ľealizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ľamowä lub okľes, na któľy został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach'. lllb dniach:

lub

data rozpo częciaz hłb zakończenia: 20Ż0-12-31

II.9) Infoľmacj e dodatkowe:

SEKCJA III: II{FORMACJE O CHARAKTERZE PRAWI\YM,
EKONOMIC ZN\.ľI' FINA NS ow\.ľI I TE C HNIC ZNYM

ilI.l) WARUNKI UDzIAŁa w POSTĘPOWANIU

ilL1.1) Kompetencje lub upľawnienia do pľowadzenia okľeślonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych pľzepisów

określenie warunków: . o udzielenie niniejszego zamőwienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

ktőrzy spełniają warunki określone w art' 22ust.1 Ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

okĺeŚlenie warunków:

Informacje dodatkowe

trI.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

okĺeŚlenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonaw'cy' ktorzy

spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia'. 1) WykonawcavĺykaŻe, że

w okĺesie ostatnich trzechlat przed upływem terminu składania ofeĺ_t, a jezeli okres
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prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie, wykonał (aw przypadku Świadczeń

okĺesowych lub ciągłych równiez wykonuje) usługę/i w zakresie niezbędnym do wykazania

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez usługę w zakĺesie niezbędnym do

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenianaleŻy rozumiec co najmniejjedną

usługę której przedmiotem był odbiór i transport odpadów komunalny chprzez okres

minimum 12 miesięcy ołącznej masie nie mniejszej niŻ 300 Mg 2) Dysponowania

odpowiednim potencjďem technicznym do wykonaniazamőwienia a) Wykonawcawkaże,

iz posiada: a.a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów

komunalnych, a.b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie

zebranych odpadów komunalnych' a.c) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez

funkcji kompaktującej; Wszystkie wykazane pojazdy muSZą byó wyposaŻone w system

monitoringubazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umozliwiający trwałe

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o pďozeniu pojazdu i miejscach

postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

umozliw'iający weryfikację tych danych; 5. Wykonawca mozę polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub

zdolnościach frnansowych innych podmiotów, niezaleŻnie od charakteru prawnegołączących

go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowlązany jest udowodnić

zamawiď1ącemu' iŻbędzĺe dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia, w

szczególności przedstawlĄąc w tym celu pisemne zobowiązanietych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okĺes korzystania zntchprzy wykonywaniu

zamowienia (Załącznik nr 9 do SIWZ).

ZamawiĄący wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy rea|lzaĄi

zamówieniawraz zinformaĄą o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

rlr.2) POD STAWY WYKLUCZ ENrA

III.2.1) Podstawy wykluczelria okľeślone w aľt. 24 ust.1 ustawy Pzp

IIL2.2) Zamawiający pľZewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5

ustawy Pzp Tak ZamawiĄący przewiduje następujące fakultaĘwne podstawy wykluczenia.

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt2 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okĺeślona w aft. 24 ust' 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ oSWIADCZEN SKŁADAI\-YCIJPRZEZ wYKoNAwCĘ w CELU
wsTĘPNEGo POTWIERDZENIA' żn ľrn PODLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ
SPEŁNIA WARUNKI aDzIAŁa w PosTĘPowANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu łrTkluczeniu oľaz spełnianiu waľunków udziału w

postępowaniu

Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwrĺoczEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZJ]T'

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ľIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNoŚCL o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

m.Đ WYKAZ oŚwrłpczEŃ LUB DoKUNmNTow SKŁADANYCH PP.ZF]L

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA wEZwANm ZAMA\ilIAJACEGo w CELU

PoTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KToRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

trI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW IJDZIAŁIJ w PoSTĘPoWANIU:

I Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona' do złożenia w Wznaczonym terminie aktualnych na dzieh złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierclzających okoliczności, o których mowa w aft. 25 ust. 1

tj.: 3.1 na spďnianie warunków udziału w postępowaniu: 3.1' 1 . Do zał'ącznika nr 3 do SIWZ

złoŻonego uprzednio_ oświadczenia o spďnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć,'. a) aktualny wpis do rejestru dziďalności

regulowanej prowadzonego pÍzez Wójta Gminy Stara Kornica zgodnie z arI.'7 Ustawy z dnia

13 grudnia 1996 r. o utÍzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz U. z2079 Í., poz.
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20l0); b) zezwolenie na tĺanspoĺ1 odpadow wydane w oparciu o dotychczas obowiązujące

przepisy; c) waŻną umo\'vę na odbióĺ lub zapew-nienie odbionr oclpadów komunalnych

niesegregowanych oraz zgodę na przyjęcie odpadów SegÍegowanych przez podmioty

zajmujące się wykorzystaniem bądź przetwarzaniem surowców' wtórnych 3 '1.2. Załącznik nr

5 do SIWZ - oświadczenie WYKAZ USŁUG wÍaz Z zaŁącznikami Wykonawcawykaże, że

w okresie ostatnich trzechIaÍ przed upływem terminu składania oťert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykorrał (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych równiez) wykonuje usługę/i w zakĺesie niezbędnym do wykazania

spełniania warunku wiedzy i doświadczeĺia. Przez usługę w zakresie niezbędnym do

wkazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenianaleŻy rozumiec co najmniej jedną

usługę której przedmiotem był odbiór i transport odpadów komunalnych przez okres

minimum l2 miesięcy ołącznej masie nie mniejszej niz 300 Mg. Wykonawcazałączy

dokunrenty (np. opinie i referencje) potw-ierdzające, że wykazane usługi zosÍały wykonane

(lub są wykonywane) należycie. 3 1 .3. Załącznik nr 6 clo SIWZ - oświadczenie WYKAZ

PoJAZD}W" Wykonawca wykaŻe,iŻposiada: a.a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane

do odbieranla zmieszanych odpadów komunalnych' a b) co najmniej dłva pojazdy

przystosowane do odbieĺania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a c) co najmniej

jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktują cej. 3 .Ż na brak podstaw'

wykluczenia'' 3.Ż.1. aktualny odpis z r,vłaściwego rejestru albo aktualne zaświaclczenie o

wpisie do elvidencji clziałalności gospodarczej.jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niz

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofer1, a w stosunku do osob fizycznych

oświadczenie w zakresie art. Ż4 ust 1 pkt. 2 ustawy. 3.2 2. aktualne zaświad,czenía

właŚciwego naczelnikaurzędu skarbowego potwierdzĄącego, ze Wykonawca nie zalega z

opłacani em podatków, lub zaświadczeni a, że uzy skał prawem przewidzi ane zwolni eni e,

odroczenie Iub rozłoŻenie na raty za|eg|ych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

clecyzji właściwego organu r,vystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofer1, 3.2'3' aktlralne zaświadczenie właściwego oddziałlr Zal<ładulJbezpieczeh

Spďecznych lub Kasy Rolniczego LJbezpieczenia Spďecznego potw-ierdzające odpowiednio,

ze Wykonar,vca llie zalega z opłacaniem sl<ładek na ubezpieczenie zdrowotne i spďeczne lub

potwieĺclzenie' że uzyskał przewĺdziane pra\,Vem zwolnienie, odroczetlie lub rozłożenię na

raty zaleýych płatności lub wstrzymanie w całości wykonani a decyzji w1aściwego organu,
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wystawione nie wczeŚniej niż 3 miesiące przed uýywem terminu składania oťęĺt.3'Ż'4.

aktualną infoĺmację z Krajowego Rejestru Karnego w zakĺesie określonym w art 24 ust. 1

punkty 4 - 8 Ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu

składania oťer1, 3'2.5' aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakĺesie

okĺeślonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 Ustawy - PODMIOTY ZBIoRowE. wystawioną nie

wczeŚniej niz 6 miesięcy przed uýywem terminu składania ofert Jezeli, w przypadku

Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy' mają miejsce zamieszkaniapoza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skłacla w' odniesieniu do nich zaświadczenie

właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkanta dotyczące

niekaralności tych osób w zakresie okĺeślonym w art. Ż4 ust. 1 pkt 13-14 ustawy, wystawione

nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem teminu składania ofert, zým że w przypadku

gdy w miejscu zamleszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je

dokumentem zawierĄącym oświadczenie złoŻone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem Samorządu zawodowego lub gospodaÍazego

miejsca zamieszkania Ęch osób. 3.3 Jezeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotow na zasadach określonych w art. 2Zaustawy pzp, przedstawia w

odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 3.2. 4. Ponadto Wykonawca

AoŻy'. 4.1. pełnomocnictw-o do reprezentowania wykonaw-cy w niniejszym postępowaniu

oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych);

pełnomocnictwo musi byó podpisane pÍzez osoby uprawnione do reprezentowania

wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo

notarialnie potwierclzonej kopii oraz posiadać termin wazności, z któĺego wynika, ze jest

obowiązujące dla niniejszego postępowanl,a.4'2. opłaconą polisę, aw przypadku jej braku

inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zvĺiązanej zprzedmiotem zamówienia na

kwotę nie mniej szą niŻ 80 000,00 PLN (lub równowaftość tej kwoty, weclług średniego kursu

NBP z dnia 01 .I1.2019 r) 4 3 Załączn|k nr 7 do SIWZ - informacja o zakĺesie zamowienia,

który Wykonawca zami er za powi erzy ć p odwykon awcom (Wykonawca wykonuj ący

zamówienie wyłącznie siłarni własnymi nte dołącza do oferty niniejszego ťormu|arza).4.4

Zaleca się dďączenie do oferty Wykonawcy spoĺządzonego pÍzez Wykonawcę

szczegďowego Zestawienia (spisu) wszystkich oświadczeń i dokumentów składanych do
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ZanawíĄącego'

III.5.2) w ZAKRESm KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚwrłnczEŃ LUB DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

wYI{oNAwCĘ w POSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 2

USTA\ilY PZP

III.7) INNE DOI(UMENTY NIE WYNIIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA TV: PROCEDURA

IY.l) OPrS

Iv 1. 1 ) Tryb udzĺelenĺa zamówĺenia: P rzetarg nieograniczony

Iv.1'2) Zamałviający żąda wnĺesienia wadĺum:

Nie

Infoĺmacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewĺduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

NaleŹy podać informacje na temat udzielania zaliczek.

IY.1.4) Wymaga się złożenia ofeľt w postaci katalogów elektľonicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektľonicznych:

Nie

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

katal ogów el ektronicznyeh:

Nie

Informacje dodatkowe.

N.1.5.) Wymaga się złożenĺa ofeľĘ wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złozenie ofeĘ wariantowej

Nie

ZłoŻenie oferty wariantowej dopuszczasięĘlkozjednoczesnymzłoŻeniem oferty
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zasadniczej'.

ĺv.1.6) Pľzewidywana liczba wykonawcłíw, któľzy zostaną zapľoszeni do udziału w

postępowaniu

(pľzetaľg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog kołlkurencyny, paľtneľ'stw;o

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewi dywana mi ni m a|na li czb a wykon awc ów

Maksym al na li czb a wykon awców

Kryteria selekcji wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ľamowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta''

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P r zewi dzi ana m aksym alna li czb a ucze stni ków umowy ram ow ej :

Informacje dodatkowe:

Z amőwi eni e ob ej muj e u stanowi eni e dyn am i cznego sy stemu zakupów :

Adĺes strony internetowej, na której będązamieszczone dodatkowe infoĺmacje 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:
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Czy wykonawcyt którry nie złoĘľ\ no'wych postąpień, zostaną zakwaliÍikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) I(RYTERIA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofeľt:

Iv.2.2) Kryteľia
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CzęstotliCzęstotliw'oŚi odbierania zuŻytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

mebli i nnych odpadów wielkogabarytowych, zużyĘch opon, baterii,

przeterminowanych leków i chemikalii

20,00

Iv.2.3) Zastosowanie pľocedury' o której mowa w aľt. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem' dialog konkuľencyjny, paľtneľstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacjĺ z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spďniać wszystkie ofeĘ:

Przewidziane jest zastrzeŻenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zeprowadzeni a ne gocj acj i

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

Nalezy podać informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbę etapów).

Informacje dodatkowe

Iv.3.2) Infoľmacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokoŚci nagród dla wykonawcóW ktőĺzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeze\i zamawiający przewiduje

nagrody.

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rorwiązaí'.

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Trmin ýatności faktur
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Informacje dodatkowe.

IV.3.3) Informacje na temat paľtneľstwa innowacyjnego

ElemenĘ opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muSZą

odpowiadac wszystki e oferty :

Podział negocjacji na etapy w celu ogĺaniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom popÍzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyťrkacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe.

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetow-ej, na której będzie pľowadzonalicytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

Wymagani a doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektĺonicznej, w tym

wymagani a te chni czn e ur ządzeh i nform aty c zny ch.

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwania:

Wykonawcy,ktőrzy nie złoży|i nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do uđziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji el ektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektľonicznej:

Istotne dla stľon postanowienia, które zostaną wpľowadzone do treści zawieranej umowy w

2019-12-30. l8:35
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Spfawie zamówienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagani a doĘczące zabezpleczenia naleŻytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uNrowY
Przewicluje się istotne zmiany postanowień zawaľtej umowy w Stosunku do tľeści oferty, na

podstawie któľej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakĺes, charakter zmían oraz wan)nki wprowadzeĺia zmian'.

I Zamawiď1ący zastrzega mozliwoŚó wprowadzenia zmian w stosunku do opisu Przedmiotu

Zamówienia w zakĺesie wykonania usług nie wykraczających pozazakres przedmiotu

zamówienia' w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacjl zamowienia.

2. ZamawiĄący zastrzega możliwośó wprowadzenia zmian w umowie w przypadku

zastosowanlaurządzeń do identyfikacji i ewidencji odbioru w'orków oraz pojemnikow słuzących

do gromadzenia odpadów. 3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakĺesie sposobu spďniania pÍzez

Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospoclarowania odpadow w przypadkll zmlany

przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spďniania świadczenia.

4. Wszystki e zmiany i uzupďnienia warunków umowy mogę być dokonywane Za zgodą

umawiających się stron, wyraŻoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważnoŚci, o ile

nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania infoľmacji o chaľakteľze poufnym (jezeĺi doýczy):

Środki służące ochronie infoľmacji o chaľakterze porrfnym

Iv.6,2) Teľmin składania ofeľt lub wniosków o dopuszczenie cto udziału w postępowaniu:

D ata'. 2020-0 I -07, godzina'. 1 2 : 00,

Skĺócenie terminu składania wnioskóq ze względu na pi1ną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą byc sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziďu

w postępowaniu

IY.6.3) Termin związania ofeľtą: do: okres w dniach. 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

Iv.ó.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w pľzypadku

nieprzyznania śľodków pochodzących z budżetu Unii Euľopejskiej oľaz niepodlegających

zwľotowĺ środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' któľe miaĘ być' przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:

IY.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli śľodki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzałprzeznaczyć. na sfinansorvanie całoścĺ lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu pľzyznane

Iv.ó.6) Informacj e dodatkowe :

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE D0TYCZĄCB oFERT CZĘSCIOWYCH
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