
Zawady: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I
ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU
GMINY POPÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42110 Zawady, woj. śląskie, tel.

34 317 70 67, faks 34 317 70 67.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapopow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM,

TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POPÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1)

odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich

nieruchomościach (zarówno o zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej), na których zamieszkują

mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Popów oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów

komunalnych; 2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki oraz pojemniki do zbierania odpadów

komunalnych zmieszanych oraz worki i pojemniki do zbierania odpadów selektywnie zebranych

(segregowanych). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte

przedmiotem zamówienia ponad wartość zamówienia podstawowego w okresie objętym umową.



przedmiotem zamówienia ponad wartość zamówienia podstawowego w okresie objętym umową.

Zamówienie uzupełniające stanowić będzie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.002, 90.53.30.002.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie:

piętnaście tysięcy złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2016 r. do godz. 15:00. Wadium

może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo  kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.). Jeżeli wadium jest

wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Popowie z siedzibą w Zawadach nr konta 08 8259 0004 2000 0000

0013 0003, z dopiskiem Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. usługi związane z odbiorem,

transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z

terenu Gminy Popów.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popów, b)

posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, c) posiada aktualny

wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi

główne odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmujące

wykonanie lub wykonywanie usług odbierania odpadów komunalnych, w tym segregowanych, od



wykonanie lub wykonywanie usług odbierania odpadów komunalnych, w tym segregowanych, od

właścicieli łącznie co najmniej 1000 (jeden tysiąc) nieruchomości lub na kwotę wynagrodzenia nie

niższą niż 400.000,00 zł brutto, o czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy. Zgodnie

z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że: a) dysponuje lub będzie dysponować w celu wykonania zamówienia

samochodami specjalistycznymi i innymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami

ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w liczbie:  co najmniej dwóch

pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o

pojemności: 120l, 240l, 800l, 1100l (z których co najmniej jeden stanowić będzie pojazd

małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe  wąskie ulice

dojazdowe),  co najmniej trzech pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych

odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych (z których co najmniej jeden stanowić

będzie pojazd typu śmieciarka trójkomorowa z funkcją kompaktową, co najmniej jeden stanowić

będzie pojazd typu śmieciarka dwukomorowa, co najmniej jeden stanowić będzie pojazd

małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe  wąskie ulice

dojazdowe),  co najmniej jednego pojazdu przystosowanego do odbierania systemowych kontenerów

do gromadzenia odpadów. Wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Do wykazu sprzętu

Wykonawca dołączy kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów. Zamawiający w celu spełnienia

warunków zamówienia w zakresie posiadania wymaganego sprzętu może dokonać wizji lokalnej przed

podpisaniem umowy; b) posiada odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazę magazynowo 

transportową, usytuowaną i wyposażoną zgodnie z przepisami 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). Wzór oświadczenia o posiadaniu

bazy magazynowo  transportowej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy

Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500.000,00

zł. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania,  w  szczególności  koncesje,  zezwolenia  lub

licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest  krótszy    w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i

podmiotów, na rzecz których dostawy  lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,

czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opis  urządzeń  technicznych  oraz  środków  organizacyjnotechnicznych  zastosowanych  przez

wykonawcę  dostaw  lub  usług  w  celu  zapewnienia  jakości  oraz  opisu  zaplecza  naukowo

badawczego  posiadanego  przez  wykonawcę  lub  które  będzie  pozostawało  w  dyspozycji

wykonawcy;

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.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem

składek  na  ubezpieczenia  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  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

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 wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację 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 wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10

i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca  powołujący  się  przy wykazywaniu  spełniania 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 dla wykonawcy, określonym

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:



Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o

udzielenie zamówienia albo 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie  wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 

wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10

11  ustawy    wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania

ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  albo  informacji  o  tym,  że  nie  należy  do  grupy

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Popów; 2) oświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów zbierających

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 3)

wypełniony formularz ofertowy; 4) oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowotransportowej; 5)

potwierdzenie wniesienia wadium



potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena  95

2. Ilość zbiórek ulicznych rocznie  5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczają zmiany istotnych

postanowień umowy w przypadku: 1) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do

Przetwarzania Odpadów Komunalnych; 2) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów

prawa a mających istotny i bezpośredni wpływ na koszty świadczenia usługi; 3) innej zmiany powszechnie

obowiązującego prawa wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów; 4) wprowadzenia

zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac

niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu

realizacji zamówienia, mających istotny i bezpośredni wpływ na koszty świadczenia usługi. 2. W związku z

wskazanymi w ust. 6 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy

czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest w proporcji do udokumentowanego wzrostu kosztów

świadczenia usługi. 3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę

świadczenia obejmującego odbieranie i zagospodarowanie odpadów w przypadku zmiany przepisów

powszechnie obowiązującego prawa wpływających na sposób wykonania umowy poprzez dostosowanie do

warunków wynikających z nowych przepisów oraz w granicach podyktowanych koniecznością, tj. z

wyłączeniem zmian dotyczących przepisów o charakterze dyspozycyjnym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.gminapopow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Popów

Zawady, ul. Częstochowska 6, 42110 Popów Pokój nr 8 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2016

godzina 15:00, miejsce: Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42110 Popów Pokój nr 12 (I

piętro)  SEKRETARIAT.



piętro)  SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

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

 
 


