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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359631-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi związane z odpadami
2014/S 203-359631

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Związek Międzygminny „Czysty Region"
ul. Portowa 47
Osoba do kontaktów: Elżbieta Masternak-Huczek
47-205 Kędzierzyn-Koźle
POLSKA
Tel.:  +48 774461190
E-mail: e.masternak@czystyregion.pl
Faks:  +48 774461149
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.czystyregion.bip-e.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
Środowisko

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w okresie 4 lat - 10 części.

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:359631-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:e.masternak@czystyregion.pl
http://www.czystyregion.bip-e.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: teren gmin
należących do Związku Międzygminnego "Czysty Region": Cisek, Izbicko, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki,
Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd Walce, Kędzierzyn-Koźle.
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 dla każdej części zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” , wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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:
wartość szacunkowa powyżej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo
zamówień publicznych

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
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 2 - Cisek
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
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komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 2 - Cisek

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 3 - Izbicko
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 3 - Izbicko

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 5 - Kolonowskie
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 5 - Kolonowskie
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 6 - Leśnica
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 6 - Leśnica

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 7 - Pawłowiczki
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 7 - Pawłowiczki

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 8 - Polska Cerekiew
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,



Dz.U./S S203
22/10/2014
359631-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/19

22/10/2014 S203
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/19

a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 8 - Polska cerekiew

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 9 - Reńska Wieś
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 9 - Reńska Wieś

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 10 - Ujazd
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 10 - Ujazd

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 11 - Walce
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 11 - Walce

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 4 - Kędzierzyn-Koźle
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z
wyposażeniem ww. nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 4 - Kędzierzyn-Koźle

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- część Nr 1 :47 000 ,00 zł słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych,
- część Nr 2 : 34 000 PLN słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych,
- część Nr 3 : 36 000 PLN słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych
- część Nr 4 : 79 000 PLN słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych
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- część Nr 5 : 43 000 PLN słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych
- część Nr 6 : 33 000 PLN słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych
- część Nr 7 : 67 000 PLN słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych
- część Nr 8 : 57 000 PLN słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych
- część Nr 9 : 41 000 PLN słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych
- część Nr 10 : 410 000 PLN słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w PKO BP nr 80 1020 3668 0000 5002 0266 3508
b. poręczeniach bankowych ;
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ;
d. gwarancjach bankowych;
e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, poz. 275, z 2008 r.
Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować
cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym
jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp . Oryginał dokumentu wraz z jego kopią (potwierdzoną
za zgodność) dołączamy do oferty. Oryginał należy załączyć do oferty w taki sposób, aby umożliwić
zamawiającemu jego wyjęcie i zwrot bez uszkadzania oferty.
Zamawiającym (beneficjentem) jest: Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Portowa 47, 47-205
Kędzierzyn-Koźle.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a)
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
5. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ujętej w ofercie wartości brutto.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie umowne ma charakter ryczałtowy Szczegółowo zasady rozliczeń i płatności określa Załcznik Nr
9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Istotne dla stron postanowienia umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2013, poz. 907 ze zm.).
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę
regulującą współpracę Wykonawców.

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

III.2) Warunki udziału
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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: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust.2 Ustawy Pzp.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
3.1.1) zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późn. zmianami);
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów o których mowa w Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.2),Sekcji III.2.3),
5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/
konsorcja):
5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp,
natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp i których opis sposobu spełnienia
został zamieszczony w Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.2),Sekcji III.2.3) Ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy, należy przedłożyć – pod rygorem
wykluczenia z postepowania– następujące oświadczenia dokumenty:
6.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
6.2.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 Pzp , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert ,
6.3. 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,
6.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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,
6.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.5.a) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o
których mowa w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
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 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
6.6. Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.7.a) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o
których mowa w art.24 ust.1 pkt. 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
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 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
6.8. Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w Sekcji III.2.1) pkt. 6.1.-6.7a).
7. W zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, należy przedłożyć niżej wymienione oświadczenia/ dokumenty:
a. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5, albo
informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
8. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i
zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia, i których opis został
zamieszczony w Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.2),Sekcji III.2.3) Ogłoszenia należy – pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4) ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp,
8.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne do
dokonania oceny spełnienia wymogów” i w Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełnienia wymogów”
9. Zasady składania oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 6.2 - 6.7 przez Wykonawców, którzy
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
9.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa :
a) w Sekcji III.2.1) pkt. 6.2 – 6.4 i 6.6 Ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
- 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,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,



Dz.U./S S203
22/10/2014
359631-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/19

22/10/2014 S203
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10/19

b) w Sekcji III.2.1) pkt. 6.5 i 6.7 Ogłoszenia - 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.- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9.2. Jeżeli kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt. pkt. 9.1. 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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
9.3. 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.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu oceny spełnienia przez
wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania udzielonego zamówienia, i których opis został zamieszczony w Sekcji III.2.2) "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów" w punkcie 1.1), punkcie 1.2) i punkcie 1.3) Ogłoszenia należy
wraz z ofertą - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4) ustawy Pzp - złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1) Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe, ( jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres), a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanych sprawozdaniach w
części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak
w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.2) "Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów" pkt.1.1) Ogłoszenia.
1.2) 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,
potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.2) "Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów" pkt.1.2) Ogłoszenia.
1.3) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa w Sekcji
III.2.2) "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" pkt.1.3) Ogłoszenia.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1.1) , Sekcji III.2.2) pkt.1.2), Sekcji III.2.2) pkt.1.3)
Ogłoszenia.
3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp i
określonego w Sekcji III.2.2) "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" pkt.1.3) Ogłoszenia.
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2 b ustawy Pzp
Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w Sekcji III.2.2) pkt. 1.3) Ogłoszenia.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1.1) Wykonawca musi wykazać łączny przychód za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości
nie mniejszej niż :
Część Nr 1: 400.000,00 zł
Część Nr 2: 400.000,00 zł
Część Nr 3: 400.000,00 zł
Część Nr 4: 400.000,00 zł
Część Nr 5: 400.000,00 zł
Część Nr 6: 400.000,00 zł
Część Nr 7: 400.000,00 zł
Część Nr 8: 400.000,00 zł
Część Nr 9: 400.000,00 zł
Część Nr 10: 1.000.000,00 zł
1.2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej :
Część Nr 1: 100.000,00 zł
Część Nr 2: 100.000,00 zł
Część Nr 3: 100.000,00 zł
Część Nr 4: 100.000,00 zł
Część Nr 5: 100.000,00 zł
Część Nr 6: 100.000,00 zł
Część Nr 7: 100.000,00 zł
Część Nr 8: 100.000,00 zł
Część Nr 9: 100.000,00 zł
Część Nr 10: 500.000,00 zł
1.3) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.:
Część Nr 1: 100.000,00 zł
Część Nr 2: 100.000,00 zł
Część Nr 3: 100.000,00 zł
Część Nr 4: 100.000,00 zł
Część Nr 5: 100.000,00 zł
Część Nr 6: 100.000,00 zł
Część Nr 7: 100.000,00 zł
Część Nr 8: 100.000,00 zł
Część Nr 9: 100.000,00 zł
Część Nr 10: 500.000,00 zł
UWAGA : Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy :
- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego ,
- dla posiadanych „środków finansowych/ zdolności kredytowej wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia
dokumentu,
- dla posiadanej polisy od odpowiedzialności cywilnej wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o
zamówieniu.
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2. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp i
zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia, i których opis został
zamieszczony w Sekcji III.2.3) "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" w punkcie 1.1),
punkcie 1.2) i punkcie 1.3) Ogłoszenia należy wraz z ofertą - pod rygorem wykluczenia z postępowania na
podstawie art.24 ust.2 pkt.4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
1.2) zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z póżn. zm);
1.3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz, których usługi zostały wykonane, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 6 („Doświadczenie
zawodowe ”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa Sekcji III.2.3) pkt.1 "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów: Do wykazu należy załączyć dowody, czy usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga : za główne należy uznać takie usługi , które potwierdzają spełnienie warunków udziału określonych w
Sekcji III.2.3) pkt. 1 Ogłoszenia "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231) w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wykonawca, w
miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone
w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) (tj wszelkie dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie).
Zamawiający informuje, iż w razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których powyżej,
budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
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1.4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
a także oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, na formularzu zgodnym z treścią
Formularza 7 („Wykaz kadry ”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.3)
"pkt.3 Ogłoszenia "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"
1.5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji
zamówienia z podaniem typu pojazdu, numeru rejestracyjnego, roku produkcji, stanu technicznego wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 8 (Potencjał
techniczny”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.3) "pkt. 2 Ogłoszenia
"Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.1) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienia (usługi) polegającego na odbieraniu
odpadów w ciągu maksymalnie następujących po sobie 12 miesięcy, w gminach o liczbie mieszkańców nie
mniejszej niż 10.000 osób i masie łącznej odebranych odpadów nie mniejszej niż 2000 Mg
1.2) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienia (usługi) polegającej na odbieraniu
odpadów komunalnych zmieszanych jak i innych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i/
lub niezamieszkałych o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ramach jednego zamówienia nie
mniejsze niż:
Część Nr 1: 1.500,oo Mg
Część Nr 2: 1.500,00 Mg
Część Nr 3: 1.500,00 Mg
Część Nr 4: 2.500,00 Mg
Część Nr 5: 1.600,00 Mg
Część Nr 6: 1.200,00 Mg
Część Nr 7: 2.500,00 Mg
Część Nr 8: 1.800,00 Mg
Część Nr 9: 1.700,00 Mg
Część Nr 10: 15.000,00 Mg
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2.1) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi:
Część Nr 1
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach
(skrzyniowy lub wywrotka),
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d) min. 1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników
bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie
pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. poz.122)
Część Nr 2
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach
(skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników
bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie
pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. poz.122)
Część Nr 3
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach
(skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników
bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie
pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. poz.122)
Część Nr 4
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach
(skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników
bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie
pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. poz.122)
Część Nr 5
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
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b) min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach
(skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników
bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie
pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. poz.122)
Część Nr 6
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach
(skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników
bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie
pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. poz.122)
Część Nr 7
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach
(skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników
bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie
pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. poz.122)
Część Nr 8
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach
(skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników
bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie
pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. poz.122)
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Część Nr 9
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) min.1 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach
(skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników
bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie
pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. poz.122)
Część Nr 10
a) min. 4 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
b) min. 2 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) min.2 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach
(skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników
bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie
pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
e) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. poz.122)
2.2) Wszystkie pojazdy powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz.122).
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące
się kwalifikacjami zawodowymi , doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną
powierzone - zgodnie z poniższym wykazem :
- min. 4 osoby z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii C, posiadające aktualne świadectwo
kwalifikacji zawodowej,
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez
Wykonawcę dokumentów wg zasady spełnia / nie spełnia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu ( w
zależności od zasobu):
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania lub udziału w realizacji części zamówienia,
zawierające zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów;
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b) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia , zawierające także wykaz narzędzi i urządzeń
technicznych , które ten podmiot udostępnia – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów ;
c) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału
w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione –
w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;
d) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych , które
mogą zostać przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów.
5. Dokument zobowiązania w swej treści oprócz informacji, kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym
zasoby musi zawierać, co najmniej:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 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
Najniższa cena

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:
ZP.2711.13.2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
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Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.11.2014 -
09:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.11.2014 - 09:00

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: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27.11.2014 - 09:15
Miejscowość:
siedziba Zamawiającego: ul. Portowa 47; 47-205 Kędzierzyn-Koźle; sekretariat
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: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
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: Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze
środków ochrony prawnej określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).
1.1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1.2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1.3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
1.5) Terminy wniesienia odwołania:
1.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
1.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
1.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.5.1. i 1.5.2. wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
1.6) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
1.7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
1.8) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.10.2014

http://www.uzp.gov.pl

