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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295154-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Popielów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2015/S 161-295154

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Popielów
ul. Opolska 13
Osoba do kontaktów: Marieta Kupka
46-090 Popielów
POLSKA
Tel.:  +48 774275822
E-mail: ug@popielow.pl
Faks:  +48 774275838
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.popielow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295154-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:ug@popielow.pl
www.bip.popielow.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Popielów.
Kod NUTS PL522

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zadnie pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90511000, 90512000, 90500000, 90000000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1) odbieranie i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1
wytworzonych na wszystkich nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady
komunalne.
Tabela 1 Rodzaje odpadów komunalnych i miejsca ich odbioru w ramach zamówienia
Lp. Rodzaj odpadu Miejsce odbioru
1 Papier z terenu nieruchomości
2 Tworzywa sztuczna z terenu nieruchomości
3 Szkło z terenu nieruchomości
4 Metal z terenu nieruchomości
5 Opakowania wielomateriałowe z terenu nieruchomości
6 Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady
zielone z terenu nieruchomości
7 Odpady zmieszane / pozostałości po segregacji odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu nieruchomości
9 Meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyte opony z terenu nieruchomości
10 Przeterminowane leki z wyznaczonych aptek, w których gmina prowadzi zbiórkę takich lekarstw
11 Chemikalia i inne odpady niebezpieczne podczas zbiórki odpadów niebezpiecznych w mobilnym
kontenerze
12 Odpady budowlane z remontów z nieruchomości na zgłoszenie
2) Wyposażenie w terminie do dnia 31.12.2015 r. wskazanych przez Gminę nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z rozdziałem II.5 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), spełniające wymagania określone w „Regulaminie czystości
i porządku na terenie Gminy Popielów”. W przypadku wyeksploatowania pojemnika lub jego niesprawności z
innej przyczyny – pojemnik podlega wymianie – na czysty i wolny od wad.
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3) Pojemniki na odpady komunalne muszą być sprawne technicznie, czyste, mieć ujednolicone kolory i być
właściwie opisane do gromadzenia jakich odpadów służą, a także opatrzone nazwą Przedsiębiorcy oraz jego
numerem telefonu.
4) Wyposażenie polega na udostępnieniu pojemnika na czas trwania umowy do korzystania osobie trzeciej
(właścicielowi nieruchomości) i nie oznacza przeniesienia pojemnika na własność gminy. Przy czym, przy
ustalaniu ilości i pojemności pojemników w obrębie zabudowy jednorodzinnej – na terenie nieruchomości
posiadających kilku użytkowników, należy uwzględnić możliwość wyposażenia nieruchomości w odrębne
pojemniki dla każdego użytkownika (rodziny).
5) Rodzaje stosowanych pojemników:
a) pojemnik zielony – do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego,
b) pojemnik czarny z żółtą klapą – do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych,
c) pojemnik czarny – do gromadzenia pozostałości po segregacji odpadów komunalnych,
d) pojemnik brązowy – do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.
6) Wykonawca obowiązany jest przy sporządzeniu oferty do uwzględnienia danych zawartych w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), w szczególności tabeli nr 2, w której wskazano ilość
mieszkańców gminy wg danych pozyskanych z USC w latach 2011-2014, a także tabeli nr 10 obrazującej ilość
zebranych odpadów z terenu gminy w latach 2011-2014.
7) Sposób odbierania poszczególnych frakcji musi być zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Popielów.
8) W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych niesegregowanych Wykonawca ma
obowiązek odbierania odpadów, oprócz typowych pojemników, również tych zgromadzonych w szczelnych i
trwałych workach z tworzywa sztucznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia”.
Szacunkowa wartość bez VAT: 503 488,99 EUR

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2017

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
7.1. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000 PLN
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
7.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert.
7.3. Wadium może być wnoszone w formie:
1) pieniądza,
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,
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4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
7.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o. Popielów
Nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006
z podaniem tytułu: Wadium dla postępowania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Popielów” nr sprawy
ITR.271.08.2015.BK
7.5. Przy wadium wpłacanym w formie przelewu – polecenie przelewu musi być dokonane przez wykonawcę
odpowiednio wcześniej, aby do terminu składania ofert pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego.
7.6. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy
złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, najpóźniej do dnia i godziny składania
ofert. Dokument taki winien uwzględniać zapisy art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
7.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
7.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
7.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt. 7.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7.11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
7.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy lub
najpóźniej w dniu jej podpisywania, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto).
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18.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp.
18.3.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
18.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być
dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
18.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o. Popielów
Nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006
z podaniem tytułu:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Popielów” nr sprawy ITR.271.08.2015.BK
18.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać
zaliczona na poczet zabezpieczenia.
18.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczanie za wykonanie usług będzie się odbywało fakturami miesięcznymi za dany miesiąc.Wynagrodzenie
płatne po odbiorze przedmiotu umowy (zatwierdzeniu sprawozdania) w terminie do ……….. dni (wg. złożonego
formularza ofertowego) od daty przedłożenia poprawnie wystawionej faktury.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (tzw. konsorcjum) lub spółek cywilnych,
wspólnicy:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
3) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
4) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów,
5) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie,
6) pełnomocnictwo winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców
występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego
z jej wspólników,
7) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem,
8) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany Pełnomocnika poza
zdarzeniami losowymi niewynikającymi z działań Wykonawcy,
9) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum lub spółki cywilnej)
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w
określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
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III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki i wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
8.4. Wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zamówienie muszą wykazać spełnianie warunków
postawionych przez Zamawiającego wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp poprzez:
Wykonawca winien posiadać:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisem art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399),
b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów– zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2013 r., poz. 21 z późn. zm.) lub zezwolenia na zbieranie odpadów – zgodnie z ustawą z dnia 27.4.2001 r. o
odpadach
c) aktualne zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
d) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
9.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia – Załącznik nr do 9 SIWZ – dokument winien być złożony w
oryginale.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.
9.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy
załączyć:
9.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.
9.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
9.3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.3.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
9.3.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
9.3.7. Aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10-11
ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert
9.4. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik
nr 7 do SIWZ.
9.5. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
9.5.1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
9.5.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w punktach 9.3.2. do 9.3.7. – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy
Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.5.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.5.2., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
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9.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.8. Informacja o podwykonawcach oraz o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia:
9.8.1. Wykonawca może przedmiot zamówienia wykonać przy udziale podwykonawców.
9.8.2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje
się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1. Wskazanie niniejszego nastąpi w poprzez Załącznik nr 10 do SIWZ (art. 36b
ust. 1 ustawy Pzp) – gdy wykonawca nie zamierza powierzyć realizacji części zamówienia podwykonawcom,
należy wpisać adnotację – nie dotyczy.
9.8.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
9.8.4. Zamawiający informuje, iż nie wskazuje kluczowych części zamówienia, których dot. obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000
PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż
500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Weryfikacja spełnienia warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz przedstawienia odpowiednich
dokumentów.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca musi wykazać udokumentowane należyte wykonanie lub wykonywanie, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, minimum dwóch usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych o masie
minimum 1 500 Mg w czasie świadczenia usługi nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy lub odbierania odpadów
komunalnych zmieszanych od minimum 8000 osób w czasie świadczenia usługi nie krótszym niż 12 kolejnych
miesięcy.
2. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym – Wykonawca winien wykazać w przedłożonym
do oferty wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. W szczególności powinien
posiadać:
— dwa pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
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— dwa pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych,
— jeden pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
— jeden pojazd przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych;
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia – Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, poprzez złożenie wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Termin płatności faktur. Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ITR.271.08.2015.BK

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.9.2015 - 09:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
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Data: 29.9.2015 - 10:00
Miejscowość:
Popielów, ul. Opolska 13, Sala konferencyjno – szkoleniowa (pok. nr 26) I piętro
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2017 r.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
19.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają
dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:
1) dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego,
2) zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,
3) zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 i 2 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust.
3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ;
19.3. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien
zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zamiany,
3) uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla zamawiającego oraz
opis skutków zmian.
19.4. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:
1) zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych,
2) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy
wynikających ze zmian przepisów prawa w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach;
3) zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, za zgodą Wykonawcy, bez zmiany wynagrodzenia
(tylko w uzasadnionych przypadkach)
4) zmian formalno – prawnych (w szczególności zmiana rachunku bankowego, zmiany adresowe)
5) zmiany umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i
zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących i
miejscowych wpływających na sposób spełnienia świadczenia, zmiany prawa powszechnie obowiązującego
wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów,
6) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w
chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację,
7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający,
8) zmiana wynagrodzenia spowodowana ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług,
9) zmiana wynagrodzenia spowodowana ustawową zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
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10) zmiana wynagrodzenia spowodowana ustawową zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
19.5. Zmiany, o których mowa w punkcie 19.3. 8), 9) i 10) będą dotyczyć niezrealizowanej części przedmiotu
umowy. Wynagrodzenie brutto zostanie odpowiednio zmodyfikowane stosownym aneksem pod warunkiem, że
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
19.6. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.
19.7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych.
19.8. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego powiadamiania Zamawiającego
o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
19.9. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
22.1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
23.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
25.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
publicznego oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.8.2015
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