
Dz.U./S S204
21/10/2016
368679-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 11

21/10/2016 S204
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 11

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368679-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Ornontowice: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2016/S 204-368679

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
Zwycięstwa 26a
Ornontowice
43-178
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Cieply
Tel.:  +48 323306236
E-mail: zgzg@op.pl 
Faks:  +48 322354545
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgzg.ornontowice.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zgzg.ornontowice.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Ornontowice.
Numer referencyjny: ZWZGZG.271.2.2016

II.1.2) Główny kod CPV
90513100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zgzg@op.pl
http://www.zgzg.ornontowice.pl/
http://www.zgzg.ornontowice.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Odbiór i zagospodarowanie wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice w trakcie
obowiązywania umowy jako wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.):
bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal,
d) papier i tektura,
e) odpady ulegające biodegradacji,
f) popiół i żużel paleniskowy,
z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
a) szkło,
b) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal,
c) papier i tektura,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz opakowania ulegające biodegradacji,
e) odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) odpady re.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ornontowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Odbiór i zagospodarowanie wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice w trakcie
obowiązywania umowy jako wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.):
bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal,
d) papier i tektura,
e) odpady ulegające biodegradacji,
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f) popiół i żużel paleniskowy,
z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
a) szkło,
b) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal,
c) papier i tektura,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz opakowania ulegające biodegradacji,
e) odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) odpady remontowo-budowlane ze strumienia odpadów komunalnych,
i) przeterminowane leki,
j) chemikalia i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych z grupy 20, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923),
k) zużyte baterie i akumulatory.
l) Liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych w Gminie Ornontowice
będzie wynosić około 6000 (5916 stan osób zameldowanych na dzień 30.9.2016 r.). W oparciu o złożone
deklaracje 4348 mieszkańców zamieszkuje zabudowę jednorodzinną, a 1276 wielorodzinną. Liczba
mieszkańców ulega ciągłym zmianom.
m) Orientacyjna liczba punktów gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej szacunkowo wynosi około
1193. Liczba punktów gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej wynosi 10.
n) Liczby wymienione powyżej nie uwzględniają mogących powstać nowych ulic i budynków mieszkalnych,
jak również nie uwzględniają likwidacji budynków i zmian liczby mieszkańców w czasie realizacji przedmiotu
zamówienia.
o) Wszystkie nowo powstające nieruchomości zamieszkałe powinny być objęte usługą odbioru i
zagospodarowania odpadów.
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli
nieruchomości wynosi w okresie realizacji usługi 2500 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b, 1c do SIWZ.
3. Podwykonawcy:
3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
3.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, które podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
4. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierowców śmieciarek oraz pracowników obsługi śmieciarek
– operatorów, polegające na przemieszczaniu pojemników do mechanizmu chwytająco – podnoszącego
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śmieciarki, uruchamianie opróżniania pojemników do bębna śmieciarki, odstawienie opróżnionych pojemników
– minimum 16 osób.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Dodatkowe wyposażenie techniczne śmieciarek / Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie
to będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług – usług opisanych w przedmiocie zamówienia, tj. na
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Ornontowice, do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 punkty 12-23 ustawy Pzp
2. Spełniają następujące warunku udziału w postępowaniu:
2.1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności
polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z
późn. zm.), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z 11.9.2015 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.). Posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Ornontowice,
b) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o odpadach.
4. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wstępna ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczenia na formularzu
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JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE – wykonawca może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/
growth/tools-databases/espd.)
Dokument na potwierdzenie spalenia warunku i inne:
1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Ornontowice, oraz zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z przepisami ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), przepisami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.),
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 500.000 zł.
Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wstępna ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczenia na formularzu
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE – wykonawca może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/
growth/tools-databases/espd.)
Dokument na potwierdzenie spełniania warunku oraz inne:
1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez
zamawiającego.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów o których mowa w pkt.3 rozdziału V niniejszej SIWZ składa dokumenty zgodnie z § 7
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r poz. 1126):
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2.1. Informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
2.2 Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2.3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 4.2. powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4.1 oraz 4.2.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów stosuje się odpowiednio.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których
mowa w § 5 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia (punkt 3.4, 3.5 i 3.6 SIWZ).
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 (JEDZ).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w
pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega
na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
3.3.1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie min. jedną (1) usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych i/lub prowadzeniu selektywnej
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zbiórki odpadów (tj. odbieranie odpadów zbieranych do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych
pojemników i/lub worków), o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto
3.3.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) 2 samochodami – śmieciarkami do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 120l do
1100l,
b) 1 samochodem – śmieciarką do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 120l
do 1100l umożliwiającym odbiór odpadów z drugiej oraz kolejnych linii zabudowy mieszkaniowej – (tonaż
samochodu umożliwiający łatwość manewrowania w miejscach zwartej zabudowy i oddalonej od drogi
publicznej),
c) 1 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w
workach,
d) 1 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów umieszczonych w workach umożliwiającym odbiór
tych odpadów z drugiej oraz kolejnych linii zabudowy mieszkaniowej – (tonaż samochodu umożliwiający łatwość
manewrowania w miejscach zwartej zabudowy i oddalonej od drogi publicznej),
e) 1 samochodem samozaładowczym z systemem HDS,
f) 1 samochodem o zabudowie hakowej
g) 1 samochodem o zabudowie bramowej.
4. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wstępna ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczenia na formularzu
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE – wykonawca może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/
growth/tools-databases/espd.)
Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (według załącznika nr
5 do SIWZ)
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według załącznika nr
6 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości
20 000 PLN.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
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3) gwarancjach bankowych;
4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi
załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony po informacji o wynikach
postępowania, zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez
któregoś z wykonawców odwołania lub zawiadomienia na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp o nowym
terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania.
2. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są przed terminem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego dostarczyć dokumenty regulujące współpracę tych podmiotów (jeżeli dokument nie został
dołączony do złożonej oferty)
3. Dla spełnienia wymogu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę w ilości zadeklarowanej w formularzu oferty,
wyznaczonych do realizacji zamówienia, zawierającego następujące dane: imię, nazwi.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2016
Czas lokalny: 13:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2016
Czas lokalny: 14:00
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Miejsce:
Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, sala 301.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowane
zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne.
W trakcie otwarcia ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego,
warunków płatności.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
10.2017 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie
z artykułem 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia następujących okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy tj.:
1.1. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
1.2. wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy,
1.3. niezależnych od stron umowy zmian organizacyjnych dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy
(w szczególności wypadku losowego, nieprzewidzianej zmiany organizacyjnej),
1.4. zmiana sposobu selektywnej zbiórki odpadów, zatwierdzonej przez Zamawiającego,
w przypadku braku osiągania zamierzonych efektów, lub w przypadku gdy system lub jego elementy nie
funkcjonują w sposób prawidłowy,
1.5. zmiana w trakcie realizacji przedmiotu umowy formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie
z §9 ust.1 przez Wykonawcę,
1.6. zmiana instalacji do zagospodarowania odpadów,
1.7. wprowadzenie podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, zmiana zakresu rzeczowego wykonywanego
przy pomocy podwykonawcy.
1.8. Zmiany umowy w zakresie o jakim mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.
1.9. Zmiany umowy w zakresie o jakim mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
2.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
2.2. zmiany danych teleadresowych,
2.3. zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów, liczby ulic, budynków, punktów gromadzenia
odpadów i liczby mieszkańców.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwolawcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwolawcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Odwołanie wnosi się: – w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2)
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: – 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3) Odwołanie wobec
czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się: – w przypadku zamówień, których wartość jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. d) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia
o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu
zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: – 15 dni od dnia zamieszczenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
– 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwolawcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2016

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl

