Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://malomice.bip.pbox.pl
Ogłoszenie nr 353390 - 2016 z dnia 2016-11-28 r.
Małomice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Małomice oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice, krajowy numer identyfikacyjny 52877000000, ul. Plac
Konstytucji 3 Maja 1, 67320 Małomice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 769 027, e-mail , faks
068 3769051 w. 12.
Adres strony internetowej (URL): www:malomice.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne http://malomice.bip.pbox.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
http://malomice.bip.pbox.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

tak
http://malomice.bip.pbox.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z art.10c ust.2 ustawy Pzp w związku z art.18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie
ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz.1020 ) składanie ofert odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r Prawo
pocztowe ( Dz.U.poz.1529 oraz z2015r poz.1830),osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Małomice Urząd Miejski w Małomicach, Pl. konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice, pok. nr 10
sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Małomice oraz
prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów"
Numer referencyjny: ZP.271.6.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazania do
odpowiednich instalacji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów - dla terenu gminy. Przedmiot
umowy ma być realizowany z zachowaniem harmonogramu i sposobu określonego w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małomice. 4.1 Odpady komunalne, do odbioru
pogrupowane są następująco : 4.1.1 Odpady komunalne zmieszane 4.1.2 Odpady segregowane papier i opakowania z papieru, tektury, - szkło i opakowania ze szkła, - plastik i opakowania z tworzyw
sztucznych, - opakowania wielomateriałowe. 4.1.3 Pozostałe odpady : - wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, - zużyte opony, - baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, - odpady ulegające biodegradacji, - metale i opakowania z metali,
- odpady budowlane i rozbiórkowe. 4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Załadunek,
transport i zagospodarowanie odpadów zebranych z zamieszkałych nieruchomości, z dodatkowych
trzech gniazd przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz z punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych: a) podlegających selektywnej zbiórce : do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, b) zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania : do regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych wg regionu gospodarki odpadami komunalnymi. Częstotliwość wywozu
odpadów z nieruchomości; zgodnie z uzgodnionym harmonogramem odbioru : a) odpady
segregowane i zmieszane z terenu osiedla przy ul. Żeromskiego - 4 razy w miesiącu, w odstępach 7
dniowych +(- 1 dzień, b) segregowane z pozostałego terenu gminy - co najmniej 1 raz w miesiącu, w
odstępach 30 dniowych +(- 2 dni, c) zmieszane z pozostałego terenu gminy - w odstępach 14
dniowych +(- 2 dni. b) wyposażenie osiedla przy ul. Żeromskiego w odpowiednie kontenery na
odpady komunalne nie segregowane i 3 (gniazda), tzn. 3 zestawy składające się z 3 pojemników
pojemności ok. 1100 litrów, oznaczonych nazwą firmy i przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów; odpowiednio opisanych dla szkła, papieru i plastiku w 3 kolorach zgodnych z wymogami

unijnymi w terminie do 01.01.2017 r. W okresie trwania umowy pojemniki te będą nadal własnością
Wykonawcy, toteż obowiązek naprawy, mycia i dezynfekcji dostarczonych pojemników spoczywać
będzie na Wykonawcy. c) wyposażenie pozostałych obsługiwanych nieruchomości w zestawy
jednorazowych worków foliowych o pojemności ok. 120 litrów, oznaczonych nazwą firmy i
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów; odpowiednio opisanych dla szkła, papieru i plastiku
w 3 kolorach zgodnych z wymogami unijnymi w terminie do 07.01.2017 r. Na workach musi być także
nadruk informujący jakie rodzaje odpadów w danej grupie segregować do danego worka. Ilość
worków planowanych do dostarczenia to 1 zestaw (4 szt. w tym 2 worki na odpady z tworzyw
sztucznych) miesięcznie dla każdej nieruchomości jednorodzinnej i dla każdego lokalu w zabudowie
wielorodzinnej, z wyłączeniem osiedla (patrz ppkt a) Zamawiający zastrzega sobie prawo wstępnej
akceptacji próbnego zestawu worków pod kątem treści opisów i gęstości(gramatury folii z której
będą wykonane. d) organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należeć
będzie uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, zezwoleń, decyzji na
zorganizowanie i prowadzenie punktu. Wymagany termin uruchomienia punktu 02.01.2017 r.
Wykonawca winien zorganizować funkcjonowanie punktu w godzinach zapewniający łatwy i ciągły
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy tj: w dni powszednie, w godz. 10.00 - 17.00 oraz w soboty
w godz. 9.00-14.00 Punkt należy wyposażyć w niezbędną ilość pojemników i kontenerów
umożliwiającą prawidłowy odbiór i zagospodarowanie dostarczanych do niego odpadów w sposób
zgodny z wymogami obowiązującego w tym zakresie prawa. Wyposażenie punktu stanowić będzie
własność Wykonawcy. W punkcie zbierane będą odpady od osób fizycznych (następujące rodzaje) : a)
wielkogabarytowe, b) wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, c) zużyte opony, d)
baterie i akumulatory, e) przeterminowane leki i chemikalia, f) odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, g) metale i opakowania z metali. h)
odpady budowlane i rozbiórkowe i) odpady zbierane selektywnie (papier, metal, szkło i opakowania
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne), e) Wykonawca będzie zobowiązany również do
zorganizowania w każdym roku kalendarzowym jednej zbiórki w/w odpadów na terenie wiejskim
gminy Małomice. Miejsce i datę zbiórki będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym, f) Wykonawca
w porozumieniu z Zamawiającym zorganizuje i wyposaży na terenie wskazanym przez Zamawiającego
3 ogólnodostępne punkty selektywnej zbiórki odpadów (gniazda), tzn. 3 zestawy składające się z 3
pojemników pojemności ok. 1100 litrów, oznaczonych nazwą firmy i przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów; odpowiednio opisanych dla szkła, papieru i plastiku w 3 kolorach zgodnych z
wymogami unijnymi w terminie do 01.02.2017 r. W okresie trwania umowy pojemniki te będą nadal
własnością Wykonawcy, toteż obowiązek naprawy, mycia i dezynfekcji dostarczonych pojemników
spoczywać będzie na Wykonawcy. 4.3 Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy
Małomice : Sumaryczna ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynosi ok. 1400 Mg (12 miesięcy
(w tym odpady sortowane i PSZOK). Wg sprawozdania rocznego za 2015 gmina uzyskała poziom
recyklingu odpadów komunalnych (papier, tworzywa sztuczne, metal i szkło) w wysokości 45 %.
Ustalona ilość przewidziana do odbioru jest szacunkowa i może ulegać zmianie, stosownie do
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez
mieszkańców. Ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów nie jest zależna od Zamawiającego a
więc Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i(lub odszkodowania za
osiągnięcie innych wielkości. Wykonawca winien obliczyć cenę w oparciu o wszystkie dostępne
informacje oraz sprawdzić dane demograficzne, charakterystykę terenową, gęstość zabudowy,
odległości pomiędzy miejscowościami na terenie Gminy Małomice. Na dzień sporządzania niniejszej

SIWZ ilość osób, które złożyło deklaracje tzn. objętych usługą odbioru odpadów komunalnych w
Gminie Małomice wynosi 4350 osób. Na przestrzeni poszczególnych miesięcy ilość ta ulega
nieznacznym wahaniom w zależności od dochodzących deklaracji bądź ich korekt. Powyższe dane
różnią się od ilości osób zameldowanych na skutek bieżącego ruchu ludności. 4.4 Szczegółowe
wykazy z aktualnie zadeklarowaną liczbą mieszkańców, zamieszkujących dane nieruchomości będą
przekazywane Wykonawcy w toku realizacji umowy (zamówienia), na podstawie ewidencji deklaracji
mieszkańców, prowadzonej przez gminę i bieżąco aktualizowanej w cyklu miesięcznym,
odpowiadającym cyklowi fakturowania. (Wykaz punktów odbioru odpadów komunalnych według
stanu na dzień 21.11.2016 r. w załączeniu do SIWZ) 4.5 Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia
w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów
komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 4.6 Wykonawca jest
zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez
siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy
tych odpadów. 4.7 Wykonawca będzie prowadził ilościową i jakościową ewidencję odpadów (zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 4.8
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach do końca miesiąca następującego po półroczu, półroczne sprawozdania dotyczące:
informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich
zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od
właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, b) informacji o masie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych na składowisko odpadów oraz nie
przekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania, c) liczbę
właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; d) kopii dowodów
dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana np. karty ewidencji odpadów bądź karty
przekazania odpadów. 4.9 Lokalizacja usługi: Woj. Lubuskie; powiat żagański; cały teren
administracyjny Gminy Małomice, obejmujący nieruchomości zamieszkane na terenie miasta
Małomice oraz wsi: Żelisław, Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów i Śliwnik. 3.10 Dane o liczbie
gospodarstw, od których odbierane są odpady: Bobrzany 177, Chichy 117, Janowiec 86, Lubiechów
61, Śliwnik 80, Żelisław 48, Małomice 1306.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90511000-2, 90512000-9, 90514000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, prowadzonego przez Burmistrza
Małomic , wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zezwolenie na transport odpadów
wydany przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zezwolenie na zbieranie
lub przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia doświadczenia, Wykonawcy winni udokumentować
zrealizowanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na
odbieraniu odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 1.000,00 Mg i wartości minimum
500.000zł. brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane. Wykaz sprzętu - narzędzi,

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, spełniać wszystkie wymogi
określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykonawca w
szczególności musi wykazać że dysponuje: samochodami przystosowane do odbioru i transportu
zmieszanych odpadów komunalnych w ilości, co najmniej 2 szt. samochodami przystosowanymi do
odbioru i transportu selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ilości, co najmniej 2 szt. Pojazd
do odbierania i transportu odpadów bez funkcji kompaktującej w ilości, co najmniej 1 szt.) i ich
wyposażeniem, zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Pojazdem do odbierania odpadów
komunalnych powinny spełniać dla właściwego im roku produkcji wymagania dotyczące emisji spalin
Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi przez pojazdy spełniające wymagania minimum normy
czystości spalin Euro 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa
dysponował bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Małomice lub w
odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od przekazania informacji o treści złożonych ofert Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, dopuszcza się złożenie innych
dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 2.Wykaz
zrealizowanej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na
odbieraniu odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 1.000,00 Mg i wartości minimum
500.000zł. brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane 3.Zamawiający wymaga , aby
Wykonawca dysponował następującym sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia
łącznie, tj. co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych , co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych
odpadów komunalnych, oraz co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji
kompaktujacej. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać dla właściwego im
roku produkcji wymagania dotyczące emisji spalin Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi przez
pojazdy spełniające wymagania minimum normy spalin Euro 4. Wykonawca wykaże, że dysponuje
bazą magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Małomice lub w odległości nie większej niż
60 km od granicy Gminy Małomice na terenie do którego posiada tytuł prawny
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
Zorganizowanie dodatkowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie wiejskim
gminy Małomice, we wsiach: Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik, Żelisław
20
Dysponowanie przez Wykonawcę, co najmniej jednym samochodem(pojazdem)
spełniającym normę emisji spalin EUR5
20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony mogą dokonywać zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do treści oferty
Wykonawcy w przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającego
na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 2) wprowadzania zmian w
stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia do SIWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających
poza zakres przedmiotu zamówienia i w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu
umowy. 3) w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, za
zgodą Wykonawcy, bez zmiany wynagrodzenia, 4) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
5) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji część zamówienia i związaną z tym zmianą
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, 6) zmiany obowiązującej
wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub
zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę
miedzy nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże
wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/12/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Małomice, 28 listopada 2016 r.
Burmistrz Małomic

/-/ Małgorzata Janina Sendecka

