
Dz.U./S S171
04/09/2015
311275-2015-PL

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

1/12

04/09/2015 S171
http://ted.europa.eu/TED

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

1/12

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311275-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Prószków: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2015/S 171-311275

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
Punkt kontaktowy: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szylar
46-060 Prószków
POLSKA
Tel.:  +48 774013727
E-mail: przetargi@proszkow.pl
Faks:  +48 774013711
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.proszkow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

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

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

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Prószków.

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:311275-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@proszkow.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: teren
Gminy Prószków.
Kod NUTS PL522

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych ze wszystkich
nieruchomości położonych w Gminie Prószków, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie
odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz wyposażenie nieruchomości w
pojemniki do gromadzenia odpadów. Przedmiotem zamówienia jest również świadczenie usług dodatkowych
opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90000000, 90511000, 90512000, 90533000, 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: nie

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych ze wszystkich
nieruchomości położonych w Gminie Prószków, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie
odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz wyposażenie nieruchomości w
pojemniki do gromadzenia odpadów. Zadanie obejmuje w szczególności:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z pojemników na terenie
nieruchomości w tym: odpady pozostające po segregacji odpadów komunalnych „odpady zmieszane”,
segregowane odpady komunalne tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale;
2) odbiór i zagospodarowanie szkła bezbarwnego i szkła kolorowego z kontenerów usytuowanych w każdej
miejscowości gminy Prószków;
3) odbiór i zagospodarowanie sprzed nieruchomości odpadów komunalnych mebli i odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) odbiór i zagospodarowanie odpadów worków/kontenerów w zakresie świadczenia usług dodatkowych.
Powierzchnia Gminy Prószków wynosi 12 105 ha, liczba miejscowości w gminie wynosi 15. Szacunkowa liczba
gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej wynosi 2 430. Na terenie gminy Prószków
znajdują się 64 budynki wielorodzinne.
2. Zamawiający zastrzega, iż wstępnie podane ilości pojemników mogą ulec zmianie, maksymalnie do 3
% ogólnej ilości w trakcie świadczenia usługi z uwagi na zwiększenie lub zmniejszenie stopnia segregacji
odpadów, liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości, liczby nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy. itp.
3. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy, w tym że termin
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 1.1.2016 do 31.12.2018.
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4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących
nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia. tj. odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych
w Gminie Prószków, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów
oraz odbiór odpadów w ramach świadczenia usługi dodatkowej. 
5. Całkowity zakres zadania został zawarty w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi
załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2018

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000 PLN /
czterdzieści tysięcy zł/
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: Bank
Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 z adnotacją: ”Wadium w postępowaniu
– „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Prószków”.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w
pieniądzu termin jego wniesienia zostanie zachowany jeżeli kwota wadium wpłynie na podany wyżej rachunek
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w:
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 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
5. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca
będzie wykluczony z postępowania.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż gotówkowej należy oryginał dokumentu wadium
przedłożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, a kserokopię należy dołączyć do oferty. Dowód wniesienia
wadium w pieniądzu również należy dołączyć do oferty.
7. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia wadium oraz zatrzymanie wadium przez Zamawiającego nastąpi
według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub
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oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.1. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Uregulowane w wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wykonawcy:
1) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu, a także złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych
warunków oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ;
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
3) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem
wszystkich dokumentów;
4) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
5) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.:
1) określenie celu gospodarczego;
2) oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej;
3) wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz;
4) oznaczenie czasu trwania umowy, wymaga się aby czas trwania umowy nie był krótszy niż okres realizacji
zamówienia oraz okres gwarancji rękojmi;
5) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

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

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający wymaga aby
Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, posiadał uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia posiadał:
— zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa,
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków. Zgodnie
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z przepisem art. 9c ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.
1399);
— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy
organ – zgodnie z art. 233 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);
— wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony prze
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
dokumentów na zasadzie „spełnia/nie spełnia”
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w
postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadać wiedzę i doświadczenia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień
składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawca składa / w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich/:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 na zał. nr. 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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;
4) aktualne zaświadczenia 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 ofert;
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 składnia ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp
— wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10–11 ustawy –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert;
8) W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników;
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9) załącznik nr 6 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem
nr 6 do SIWZ /W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie/;
6) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1), 2), 3), 4), 5) i 6) i 7) i 9) powyżej oraz pkt 4 poniżej.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) W rozdz. VI ust. 2 pkt 2), 3), 4) i 6) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) w rozdz. VI ust. 2 pkt 5) i 7) Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia – składa zaświadczenie właściwego
organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10–11 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) lit. a), b), c) i pkt. 2) zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w pkt 5 ppkt 1 lit a i c oraz ppkt 2)
i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w pkt 5 ppkt
1 lit.b).
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do
oferty.
7) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, które części zamówienia zamierza powierzyć
podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi na formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę zadania, kluczowych części zamówienia objętych wpisem do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza
Prószkowa oraz zezwoleniem na transport odpadów komunalnych.
8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2013 r. poz. 231).
9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, opisanych
szczegółowo w rozdz. V ust. 1 powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b uPzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie /oryginał/ tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Zobowiązanie winno zawierać: nazwę podmiotu udostępniającego, nazwę podmiotu przyjmującego, okres
(czas) jakiego dotyczy udostępnienia, zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np.
doświadczenie, osoby, sprzęt), zakres udziału innego podmiotu (np. jaki zakres zamówienia, jaka część
zamówienia, jaki rodzaj usług), sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę (np.
konsultacja, analiza, szkolenia, doradztwo, czynny udział – podwykonawstwo, oddelegowanie osób), charakter
stosunku Wykonawcy z podmiotem udostępniającym (np. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę).
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spelnienia
przez wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawnca przedłoży 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.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
dokumentów na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi wykazać, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu Wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ.
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania
zamówienia. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie Wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z
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podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
a) Poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt a.
W przypadku gdy, Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane przez Wykonawcę składającego ofertę, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa powyżej.
Celem potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani się złożyć wykaz wykonawczy- usług
(zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym Zamawiający żąda złożenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami w formie zal.5 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp opisanych
szczegółowo w rozdz. V ust. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b uPzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówień, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie/
oryginał/ tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie winno zawierać: nazwę podmiotu udostępniającego, nazwę podmiotu
przyjmującego, okres (czas) jakiego dotyczy udostępnienia, Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt), zakres udziału innego podmiotu (np. jaki zakres zamówienia, jaka
część zamówienia, jaki rodzaj usług), sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę (np.
konsultacja, analiza, szkolenia, doradztwo, czynny udział – podwykonawstwo, oddelegowanie osób), charakter
stosunku Wykonawcy z podmiotem udostępniającym (np. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z
minimum 1 800 punktów/posesji/zawartych umów/ i minimum 2 000 t rocznie, w ciągu następujących po sobie
12 kolejnych miesięcy i odbieraniu odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) z minimum 1 800
punktów/posesji/zawartych umów/ w ciągu następujących po sobie 12 kolejnych miesięcy.
2.Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz.U. z 2013 r. poz. 122), a także wymagania nałożone przez zamawiającego, a w szczególności, że:
a) dysponuje samochodami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami
ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami: co najmniej dwa pojazdy przystosowane do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej,
Ww. pojazdy muszą być wyposażone w:
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— system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postoju oraz
czujniki rejestrujące dane o miejscach wyładunku odpadów,
— system identyfikacji pojemników umożliwiający odczyt informacji z transporterów,
— urządzenia do ważenia dynamicznego odpadów z opróżnianych pojemnikach spełniające wymagania
legalizacyjne Główny Urząd Miar,
— narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
— posiadać trwałe i czytelne oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i
numerem telefonu,
b) Wykonawca musi posiadać bazę transportową z zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą wymagania
przepisów: §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), Podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany posiadać bazę magazynowo-
transportową usytuowaną w gminie, z terenu której odbiera odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od
granicy tej gminy.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

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

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

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

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena ryczałtowa brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Waga 97
2. Cena brutto za wykonanie usługi dodatkowej. Waga 1
3. Termin płatności faktury. Waga 2

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

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RG.271.5.2015.KRG

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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Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.10.2015 - 10:00

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
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 14.10.2015 - 10:15
Miejscowość:
Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, I piętro, pok. nr 16.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Raz na dwa trzy lata.

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

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Inne dokumenty, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) załącznik nr 1: „Oferta”, sporządzony zgodnie z wzorem załączonym do niniejszej specyfikacji;
b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do
oferty.
c) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje i warunki zmian w treści umowy, która zostanie zawarta z
wybranym Wykonawcą: Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty w przypadku:
a) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania
odpadów, a w szczegóolności w przypadku wydania rozporządzeń zgodnie z art. 4a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
b) dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania
i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego i
miejscowego wpływających na sposób spełnienia świadczenia.
c) W uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, za zgodą Wykonawcy,
bez zmiany wynagrodzenia.
d) Zmiany formalno-prawne (w szczególności zmiana rachunku bankowego, zmiany adresowe).
5. W przypadku ustawowej zmiany
1) stawki podatku od towarów i usług;
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
— w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy, wynagrodzenie brutto zostanie
odpowiednia zmienione. Zmiana w razie zaistnienia niniejszej okoliczności może nastąpić wyłącznie w formie
aneksu do niniejszej umowy. Podstawą zmiany umowy jest wykazanie przez wykonawcę wpływu zmian, o
których mowa w §10 ust. 2 umowy na koszty wykonywania zamówienia poparte stosownymi wyliczeniami i
dokumentami.
6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
7. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
b) zmianie osób reprezentujących;
c) ogłoszeniu upadłości;
d) ogłoszeniu likwidacji;
e) zawieszeniu działalności;
f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
12. Zamawiający nie zamierzaudzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
z działu VI ustawy prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
2. 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.
3. Środkami ochrony prawnej są:
1) Odwołanie
a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie uPzp;

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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b) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać
okoliczniści faktyczne i prawne uzasadniające wniesienia odwołania;
c) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elekronicznej 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;
d) odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 uPzp.
2) Skarga do sądu.
a) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądy
b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego do 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. Złożenia skragi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.9.2015
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