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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441936-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi związane z odpadami
2014/S 249-441936

Związek Międzygminny „Czysty Region", ul. Portowa 47, Osoba do kontaktów:
Elżbieta Masternak-Huczek, Kędzierzyn-Koźle47-205, POLSKA. Tel.:  +48
774461190. Faks:  +48 774461149. E-mail: e.masternak@czystyregion.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.10.2014, 2014/S 203-359631)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000
Usługi związane z odpadami
Zamiast:

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.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441936-2014:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359631-2014:TEXT:PL:HTML
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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.
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:
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
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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),
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,
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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,
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),
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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 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)
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).
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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;
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.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
W dniach 90 dni (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego. Termin składania
wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
30.12.2014 (9:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
30.12.2014 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
30.12.2014 (9:15)
Powinno być:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w okresie 2 lat - 10 części.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. 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:
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- 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.
UWAGA: Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazywał
się sytuacją ekonomiczną i finansową odpowiadającą sumie wymogów dla każdej części, na które składana jest oferta.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazał się spełnieniem
warunku najwyższego dla części, na jaką składa ofertę, a zatem Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część
zamówienia musi wykazać się spełnieniem warunku na poziomie nie mniejszym niż największa wartość wymagana dla
części na, które składana jest oferta. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną
część zamówienia wykazywał się sytuacją ekonomiczno-finansową odpowiadającą sumie wartości wymaganych dla
części, na które składana jest oferta.
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:
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
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazał
się spełnieniem warunku najwyższym dla części, na jaką składa ofertę, a zatem Wykonawca składający ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać się spełnieniem warunku na poziomie nie mniejszym niż największa
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ilość odpadów wymagana dla tej danej części na, którą również składana jest oferta. Zamawiający nie wymaga aby
Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazywał się doświadczeniem odpowiadającym
sumie mas odebranych odpadów komunalnych wymaganych dla poszczególnych części, na które składana jest oferta.
Przykładowo zatem, jeżeli Wykonawca składa ofertę na części 1, 2, i 7 Wykonawca musi wykazać się posiadaniem
doświadczenia odpowiadającym 2.500,00 Mg odebranych odpadów komunalnych w ramach jednego zamówienia.
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),
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)
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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,
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,
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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)
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).
UWAGA: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może w celu spełnienia warunku udziału
w postepowaniu wykazać dla każdej części zamówienia te same pojazdy oraz tą samą bazę magazynowo -transportową.
Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazywał się
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potencjałem technicznym (liczba pojazdów i baz magazynowo -transportowych) odpowiadającym sumie potencjałów
technicznych (liczbie pojazdów i baz magazynowo -transportowych) wymaganych dla części, na które składana jest
oferta. Zamawiający wymaga jednak, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazał
się spełnieniem warunku najwyższego dla części, na jaką składa ofertę.
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.
UWAGA: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może w celu spełnienia warunku udziału
w postepowaniu wykazać się dla każdej części, na które składana jest oferta tymi samymi osobami, bez względu na ilość
części na które składana jest oferta.
Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazywał się
osobami odpowiadającym sumie osób wymaganych dla każdej części, na które składana jest oferta. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazał się spełnieniem warunku
najwyższego dla części, na jaką składa ofertę – w przypadku osób: 4 osoby.
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;
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.
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
W dniach 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego. Termin składania
wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
15.1.2015 (9:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
15.1.2015 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
15.1.2015 (9:15)
Inne dodatkowe informacje
1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Pzp - o wartości
do 20 % realizowanego zamówienia
2. Termin realizacji zamówienia – świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: 24 miesiące od
dnia rozpoczęcia odbioru i zagospodarowania odpadów.
Przy czym:
2.1) Wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne nastąpi w terminie do 3 miesięcy
od dnia podpisania umowy.
2.2) Od pierwszego dnia następującego po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy – rozpoczęcie świadczenia
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów – dzień, od którego przez okres 24 miesięcy Wykonawca odpowiada za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


