
Gmina Stepnica: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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

Ogłoszenie nr 631131-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.
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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 Stepnica, krajowy numer identyfikacyjny 81168433800000, ul. ul.

Kościuszki 4 , 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 188 521, e-mail

budownictwo@stepnica.pl, faks 914 188 580.

Adres strony internetowej (URL): www.stepnica.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

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

www.stepnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

www.stepnica.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

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Tylko w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za

pośrednictwem posłańca

Adres:

Gmina Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

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)

2019-12-03 10:06



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK

Numer referencyjny: AOS.271.15.2019

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

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w postaci

domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe z terenu Gminy Stepnica i dostarczenie ich do miejsca zagospodarowania lub

utylizacji. 2. Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.), Wykonawca odebrane z terenu Gminy Stepnica
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odpady komunalne zmieszane, bioodpady oraz odpady zbierane selektywnie przekazywać będzie do

należącego do Celowego Związku Gmin R-XXI Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami

Komunalnymi w Słajsinie, gm. Nowogard, którego Gmina Stepnica jest członkiem. Obiekt ten jest

Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( dalej RIPOK ) dla regionu gospodarki

odpadami R-XXI. Adres Instalacji: Słajsino 30, 72-200 Nowogard Podmiot Odpowiedzialny za

eksploatację instalacji: Celowy Związek Gmin R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard

www.czg.nowogard.pl 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa: 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z

2019 r. poz. 1396, ze zm.), 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701

ze zm.), 4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r.

poz. 122; oraz zgodnie z: 5) Uchwałą Nr VIII/90/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada

2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 6)

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 7)

Uchwałą Nr VIII/91/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica. Charakterystyka Gminy Stepnica: 1)

gmina miejsko - wiejska, 2) powierzchnia terenu Gminy Stepnica wynosi 294 km2 3) Gminę

zamieszkuje ok. 5 000 mieszkańców; 4) ilość wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych,

które wykonawca odbierał od właścicieli nieruchomości zamieszkanych - w 2017 r. -820 Mg, - w 2018

r. -855 Mg, - w 2019 r. 850 Mg, - szacunkowa ilość do odbioru odpadów w 2020 r. niesegregowanych

(zmieszanych –pozostałych po selektywnej zbiórce) 500 Mg/rok; 5) ilość odpadów zebranych

selektywnie od właścicieli nieruchomości: a. tworzywa sztuczne i metale: – w 2017 r. -33,72 Mg, - w

2018 r. – 34 Mg, - w 2019 r. 45 Mg, - szacunkowa ilość do odbioru odpadów w 2020 r.- 70 Mg, b.

papier: –w 2017 r. - 11,5 Mg, - w 2018 r. – 14 Mg, - w 2019 r. – 14 Mg - szacunkowa ilość do odbioru

odpadów w 2020 r.- 21 Mg, c. szkło: – w 2017 r.- 35,9 Mg, - w 2018 r. 32 Mg, - W 2019 r. -39 Mg, -

szacunkowa ilość do odbioru odpadów w 2020 r.- 60 Mg, d. odpady biodegradowalne: –w 2017 r.-

12,7 Mg, - w 2018 r. -0 Mg, - w 2019 r. – 10 Mg, - szacunkowa ilość do odbioru bioodpadów w 2020

r.-80 Mg, e. odpady wielkogabarytowe w tym RTV i AGD: – w 2017 r.- 41,3 Mg, - w 2018 r. – 33 Mg,

W 2019 r. – 55 Mg, - - szacunkowa ilość do odbioru w 2020 r.- 50 Mg, 6) Gmina Stepnica wykonała i

wyposażyła oraz utrzymuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 7)

Wykonawca będzie odbierał odpłatnie (na indywidualne zgłoszenie) od mieszkańców Gminy Stepnica

gruz budowlany, który nie mieści się w zakresie odbioru przez PSZOK. 5. Zakres przedmiotu
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zamówienia : 5.1 zaopatrzenie właścicieli nieruchomości przez okres trwania umowy w worki 120

dm3 z folii PEHD, zgodnie z Regulaminem. Koszt worków wykonawca uwzględni w cenie

jednostkowej zryczałtowanej, określonej w ofercie wykonawcy, za 1 Mg zebranych i przekazanych do

zagospodarowania odpadów komunalnych; 5.2. Wykonawca będzie odbierał odpady zgromadzone w

PSZOK na pisemne zgłoszenie drogą elektroniczną. 5.3. odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w postaci domków letniskowych lub

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe (każdej ilości), z

podziałem na: a) niesegregowane (zmieszane –pozostałe po selektywnej zbiórce) odpady komunalne -

gromadzone w pojemnikach, kontenerach, b) Zebrane selektywnie odpady komunalne: - papier -

odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, - szkło- odpady ze szkła

oraz odpady opakowaniowe ze szkła, - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe-

odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, - bioodpady –

ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i odpady kuchenne, - gromadzone w pojemnikach lub

workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki; 5.4. transport i przekazywanie odebranych od

właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych-pozostałych po selektywnej zbiórce)

odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, (w każdej

ilości), przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. do

RIPOK; 5.5. transport i przekazywanie odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do

instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów tj. do RIPOK; 5.6. odbieranie z PSZOK odpadów (w

każdej ilości): - papier - odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, -

szkło- odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, - metale, tworzywa sztuczne i

opakowania wielomateriałowe- odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z

tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe

wielomateriałowe, - bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów, - niebezpieczne, w

szczególności tonery,kartridże, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środach

dezynfekcji i deratyzacji, środki ochrony roślin oraz odpakowania po nich, lampy fluorescencyjne i

inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, żarówki, termometry, przełączniki, -

przeterminowane leki i chemikalia, w tym resztki farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych,

lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich,

-niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, - zużyte baterie i akumulatory, - zużyty sprzęt
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elektryczny i elektroniczny, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony, - odpady

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 5.9. prowadzenie, przynajmniej 1 raz w

roku, zbiórki z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w postaci domków

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe

-mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; terminy

i harmonogram zbiórek zostaną uzgodnione przez wykonawcę z Zamawiającym. Realizacja usługi

będzie polegała na poinformowaniu mieszkańców o organizowaniu tzw. „wystawki” (z podaniem dnia

odbioru w/w odpadów) w formie ogłoszeń, strona internetowa wykonawcy oraz Zamawiającego,

informacja w administracjach osiedlowych wszystkich zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy, na

tablicach sołeckich poszczególnych sołectw; zbiórka powinna być tak zaplanowana, żeby objęła cały

obszar Gminy; 6. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 6.1

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Odbiór odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK odbywać się będzie z podziałem na odbiór

odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych –pozostałych po selektywnej zbiórce) i

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie; a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane

–pozostałe po selektywnej zbiórce) z osiedli bloków wielorodzinnych należy odbierać zgodnie z

zapisami: - Uchwały Nr VIII/90/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - Uchwały Nr VIII/91/19 Rady

Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Stepnica b) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane –pozostałe po

selektywnej zbiórce) z pozostałej zabudowy mieszkaniowej należy odbierać zgodnie z zapisami:; -

Uchwały Nr VIII/90/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - Uchwały Nr VIII/91/19 Rady

Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Stepnica c) odpady komunalne selektywnie zebrane z osiedli bloków

wielorodzinnych należy odbierać zgodnie z zapisami: - Uchwały Nr VIII/90/19 Rady Miejskiej w

Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, - Uchwały Nr VIII/91/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada
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2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica d) odpady

komunalne selektywnie zebrane z pozostałej zabudowy mieszkaniowej należy odbierać zgodnie z

zapisami: - Uchwały Nr VIII/90/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - Uchwały Nr VIII/91/19 Rady

Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Stepnica e) odpady wielkogabarytowe (stare meble, sprzęt elektryczny i

elektroniczny np. lodówki, pralki, telewizory itp.) będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców w

ramach zbiórki objazdowej prowadzonej co najmniej 1 raz w roku; f) Zamawiający zastrzega sobie

możliwość zmiany częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez wykonawcę uzasadnioną

zmianą Regulaminu; zmiana częstotliwości odbierania odpadów nie zmienia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Wykonawca w takiej sytuacji zwiększy lub zmniejszy częstotliwość odbioru

odpadów i nie będzie to skutkowała zmianą ceny jednostkowej za 1 Mg; g) właściciele nieruchomości

umożliwią dostęp wykonawcy do pojemników w dniu odbierania odpadów komunalnych z tych

nieruchomości (wg harmonogramu odbioru), przy wejściu na nieruchomość od strony ulicy, z

możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed

nieruchomością, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z tym że, wystawione

pojemniki nie mogą być zlokalizowane poza terenem nieruchomości dłużej niż 12 godzin przed i po

terminie odbioru odpadów, określonym w harmonogramie odbioru oraz nie mogą powodować

ograniczeń komunikacyjnych; h) odbieranie odpadów odbywać się musi zgodnie z podanym do

publicznej wiadomości harmonogramem odbioru odpadów komunalnych; w przypadku wystąpienia

święta ustawowego termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie

wskazanym w harmonogramie; i) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z PSZOK i ich

transport do RIPOK powinna następować na bieżąco, w miarę potrzeb, po zapełnieniu

kontenerów/pojemników bądź segmentu; 6.2. W zakresie pojemników na odpady komunalne

nieselektywne (zmieszane-pozostałe po selektywnej zbiórce) i pojemników/worków na odpady

komunalne zbierane selektywnie odbierane bezpośrednio z nieruchomości: a) Wykonawca będzie

zaopatrywał właścicieli nieruchomości w worki do zbierania odpadów segregowanych o pojemności

120 l z folii PEHD; b) każdy z właścicieli nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć się w

odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów nieselektywnych (zmieszanych – pozostałych po

selektywnej zbiórce) ; c) wykonawca powinien być przygotowany i umożliwić zaopatrywanie się

właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady (na podstawie umowy właściciela nieruchomości z

wykonawcą, bez ponoszenia kosztów przez Gminę); d) pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z
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informacją o sposobie korzystania z nich. Kolory pojemników na odpady segregowane powinny być

zgodne z przepisami odrębnymi; e) zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)- „w przypadku niedopełnienia przez

właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający

odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia

burmistrza oraz właściciela nieruchomości”, powiadomienie winno być przesłane drogą mailową w

terminie 3 dni (roboczych) od dnia zaistnienia danego zdarzenia, do zgłoszenia winna być dołączona

dokumentacja zdjęciowa, f) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane-pozostałe po selektywnej

zbiórce) będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, kontenerach, w

zależności od obowiązującej w Regulaminie częstotliwości odbioru, liczby osób zamieszkujących na

terenie nieruchomości oraz rodzaju nieruchomości (jednorodzinne, zagrodowe, zbiorowego

zamieszkania ); g) odpady komunalne selektywnie zbierane będą gromadzone w workach oraz

pojemnikach przeznaczonych do tego celu o pojemności od 0,6 do 7,5 m3, w zależności od

obowiązującej w Regulaminie częstotliwości odbioru, liczby osób zamieszkujących na terenie

nieruchomości oraz rodzaju nieruchomości (jednorodzinne, zagrodowe, zbiorowego zamieszkania ); h)

pojemniki i kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać deklarację

zgodności CE wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm; i) Zamawiający

dopuszcza możliwość zastosowania do sprzedaży lub wydzierżawienia pojemników używanych,

muszą być one wtedy w bardzo dobrym stanie technicznym, estetycznym i funkcjonalnym (w

szczególności: bez jakichkolwiek pęknięć, widocznych zarysowań oraz uszkodzeń mechanicznych

uniemożliwiających ich opróżnianie, szczelnych), 6.3 W zakresie transportu odpadów komunalnych:

a)zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze nieselektywnymi

(zmieszanymi- pozostałymi po selektywnej zbiórce) odpadami komunalnymi odbieranymi od

właścicieli nieruchomości; b) zakazuje się mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie

zebranych odpadów komunalnych; c) zakazuje się odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo

wolne od pracy; d) wykonawca odbiera odpady poza ustalonym harmonogramem (na zgłoszenie

Zamawiającego), jeżeli zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż

przewiduje termin ich odbioru, a nieodebranie odpadów zagraża bezpieczeństwu życia i zdrowia

mieszkańców; e) wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia przewożonych odpadów przed

wysypaniem na drogę; 6.4 W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i

urządzeń wykonawca zapewnia: a) zabezpieczanie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym

wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu;

b) poddawanie myciu i dezynfekcji pojazdów i urządzeń z częstotliwością gwarantującą zapewnienie

im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż
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raz na 2 tygodnie; c) posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie czynności

mycia i dezynfekcji; d) opróżnianie pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz

parkowanie ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej wykonawcy. 6.5 W zakresie

prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia, tj. a)

sporządzanie dla Zamawiającego rocznego sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami

zawierających: - imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu odbierającego

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9b ust. 4

pkt 5, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; - informacje o miejscu prowadzenia

działalności; - informacje o masie: • poszczególnych rodzajów odebranych od właścicieli

nieruchomości odpadów komunalnych oraz sposobie za-gospodarowania tych odpadów, wraz ze

wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane, • pozostałości z sortowania

odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania

zmieszanych odpadów komunalnych, powstałych z odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów

komunalnych, przekazanych do składowania albo do termicznego przekształcania, • odpadów

komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, • innych niż

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi,

przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku. -

Sprawozdanie jest przekazywane burmistrzowi za pośrednictwem Bazy danych o produktach i

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. b) na żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi

kopie dowodów dostarczania odpadów do RIPOK, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania

odpadów; c) raporty miesięczne zawierające informacje o ilościach i rodzajach odpadów (oraz

ilościach i rodzajach pojemników i kontenerów opróżnionych w związku z odbiorem tych odpadów)

od właścicieli nieruchomości w ramach harmonogramu; d) raporty miesięczne zawierające informacje

o ilościach i rodzajach odpadów (a także ilościach odebranych worków oraz rodzajach i ilościach

pojemników i kontenerów opróżnionych w związku z odbiorem tych odpadów wraz ze wskazaniem

nieruchomości, której odbiór dotyczył) odebranych od właścicieli nieruchomości poza

harmonogramem; e) na wezwanie zamawiającego informacje z systemów GPS dotyczące wszystkich

przejazdów pojazdów transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów,

miejsc zatrzymania pojazdów, a także momentów załadunku lub wyładunku odpadów (otwierania

klapy w przypadku pojazdów typu śmieciarka i pojazdów typu HDS, oraz załadunku lub wyładunku

kontenera w przypadku pojazdów typu „hakowiec” lub „bramowiec”) - jeden raz w miesiącu. f)

raporty miesięczne zawierające informacje o ilości wydanych worków. 6.6 W zakresie harmonogramu

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: a) wykonawca sporządzi harmonogram odbioru
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odpadów komunalnych w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego wykazu nieruchomości, z

których odbierane będą odpady komunalne; harmonogram zatwierdza Zamawiający; b) harmonogram

musi zawierać: wykaz wszystkich miejscowości oraz datę wywozu odpadów z podziałem na odpady

selektywne i niesegregowane (zmieszane –pozostałe po selektywnej zbiórce); c) wszelkie zmiany

harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z

nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, deszczu, nieprzejezdna droga, dni

ustawowo wolne; we wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po pisemnym

uzgodnieniu między stronami; zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy; d) wykonawca

informuje mieszkańców (m.in. za pośrednictwem Internetu, na tablicach ogłoszeń w sołectwach,

informacje do sołtysów) o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianach terminów

odbioru odpadów komunalnych wynikających np. z przypadających dni ustawowo wolnych od pracy.

Jeżeli w harmonogramie dzień wywozu odpadów wypada w dzień ustawowo wolny od pracy ustala się

wywóz odpadów w kolejnym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy; e) wykonawca

ujmie w harmonogramie zgłoszone przez Zamawiającego nowe punkty wywozowe - w ciągu 7 dni od

zgłoszenia; f) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi terminy oraz godziny

funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 6.7 Inne obowiązki

wykonawcy: a) wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych

przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Stepnica do niezbędnego

minimum; b) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, przez cały czas trwania

umowy, dostatecznej ilości środków technicznych gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie

przedmiotu zamówienia; c) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi

zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji

usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych; d) garażowanie pojazdów używanych do realizacji

przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo-transportowej; e)

wyposażenie własnych pracowników zajmujących się odbiorem i transportem odpadów w odzież

ochronną z widocznym logo wykonawcy; f) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w

przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu

prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych; w takich przypadkach

wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia; g)

ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z

obowiązującymi przepisami i normami; h) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich

dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez

Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec

Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w
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związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 7. Warunki rozliczania wykonania przedmiotu

zamówienia. 1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ustalane na podstawie:

a) zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i przekazania do zagospodarowania 1 Mg

odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych- pozostałych po selektywnej zbiórce) do

RIPOK wg faktycznej ilości tych odpadów potwierdzonej odpowiedniki dokumentami z podziałem na

koszty odbioru i zagospodarowania, b) zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i

przekazania do zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do RIPOK

wraz z kosztami worków do selektywnej zbiórki odpadów wg faktycznej ilości tych odpadów

potwierdzonej odpowiednimi dokumentami z podziałem na poszczególne frakcje i z podziałem na

koszty odbioru i zagospodarowania, 2) Ceny jednostkowe i koszty, o których mowa w ppkt. A i b)

podane w ofercie, pozostają niezmienne przez okres trwania umowy, obejmują wszystkie koszty

wykonania przedmiotu umowy w przeliczeniu na 1 Mg odpadów komunalnych, w tym ryzyko

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie,

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania

zmiany cen jednostkowych z wyjątkiem sytuacji niezależnych od wykonawcy: a) wzrostu płacy

minimalnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, b) wzrostu cen za zagospodarowanie odpadami na

instalacji. c) W takim przypadku Wykonawca musi zachować najwyższy profesjonalizm i należytą

staranność oraz przedstawić stosowne dokumenty i wyliczenia, aby udowodnić Zamawiającemu, że

wzrosną koszty realizacji zamówienia. 3) Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot

zamówienia następować będzie miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę i

zatwierdzonej przez Zamawiającego z podziałem na koszty odbioru i zagospodarowania, z załączonym

zestawieniem dokumentów potwierdzającymi przekazanie odpadów do RIPOK w danym miesiącu. 4)

Płatnikiem za odebrane odpady będzie Gmina Stepnica 5) Zapłata będzie dokonana przelewem na

wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie określonym w ofercie

wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ppkt. 3)- mechanizmem podzielonej

płatności, 6) WYKONAWCA oświadcza, że posiada rachunek rozliczeniowy do prowadzonej

działalności gospodarczej i rachunek ten znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. „białej liście”)

prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 7) Warunkiem zapłaty należności dla

Wykonawcy za wykonane usługi będzie otrzymanie przez Zamawiającego potwierdzeń otrzymania

zapłaty przez podwykonawców, zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione

roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne
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wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy; 8) Zamawiający nie przewiduje

udzielenia zaliczki; 9) Nie przewiduje się faktury pro-forma, 10) Zamawiający działając na podstawie

art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, a

realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn.

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 970 z późn. zm.) Zamawiający wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących

wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności związane z prowadzeniem

pojazdu do zbiórki odpadów, - czynności związane ze zbiórką odpadów.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90500000-2

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

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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:
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miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-01-01 2020-12-31

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: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: a) wpis do rejestru

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010.), b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

wymagany zgodnie z art. 7 ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym; c) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w

zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z poźń. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie

wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww.

warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta

została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający
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szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

wykonał, - co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z

nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto/rok. Ocena spełniania warunku

udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została

oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w

oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych robót

budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty, b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że

będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo-transportową usytuowaną na

terenie Gminy Stepnica lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy; do której posiada

tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości, Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza)

przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu, - w wykazie dotyczący narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń

technicznych dostępnych wykonawcy. c) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego musi wykazać, że będzie dysponował na czas realizacji zadania dysponuje: - co

najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych

–pozostałych po selektywnej zbiórce) odpadów komunalnych oraz - co najmniej 2 pojazdami

przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz - co najmniej

jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniającymi wymagania

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości; Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko

wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego,

w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- w wykazie dotyczący narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy.
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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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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:

a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia b)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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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:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu b) wpis do rejestru działalności

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z

wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j.

Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), c) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie

z art. 7 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; d)

aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z poźń.

zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie

obejmującym minimum przedmiot zamówienia, e) wykaz wykonanych: - co najmniej jedną usługę

polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż

200.000,00 zł brutto/rok, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub

są wykonywane należycie, 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 - załącznik nr 4 do SIWZ, f) wykaz narzędzi, wyposażenia

zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, załącznik nr 5 do

SIWZ

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

a) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o

udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli

dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące
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informacje: dane podmiotu udostępniającego zasób, dane podmiotu przyjmującego zasób, zakres

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie

łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

oświadczenie grupa kapitałowa, formularz ofertowy Numer sekcji: III Punkt: 3,4,5,6,7 Dokumenty

podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu i pkt 1

lit. b SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu i pkt 1 SIWZ, powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) 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 ogłoszeniu i pkt. 1

SIWZ, 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. 4)

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

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
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 słownie: dziesięć tysięcy złotych.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu –

przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione

wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 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 udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.

1804). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w

PKO O/Szczecin 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie

skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium

także na cały okres związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie

uznana za odrzuconą. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. Należy załączać

oryginał dokumentu wadialnego wraz z ofertą w odrębnej kopercie oznaczonej WADIUM i nazwa

postępowania. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób

reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)

przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego

identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień

publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

2019-12-03 10:06



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:

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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

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:

Czas trwania:

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

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

warunki płatności faktury 40,00

kryterium środowiskowe 40,00

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

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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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:

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:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

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:

2019-12-03 10:06



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:

1. Warunki umowy zostały określone we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach

określonych we wzorze umowy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w

formie aneksu pod rygorem nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy. 4.

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany zawartej umowy mogą nastąpić

w razie: 1) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne za wystąpienie których nie ponosi odpowiedzialności

Wykonawca, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, szczególnie zagrażające

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, 2) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

w przypadku gdy: a) zostały przekroczone terminy określone w Kpa dla procedur administracyjnych i

innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na czas realizacji zamówienia, b)

wystąpiły inne nieprzewidywalne i niezawinione przez Wykonawcę okoliczności, uniemożliwiające

zakończenie wykonania przedmiotu umowy. 5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: Zmiany

technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane na etapie prowadzonego

postępowania, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych ze względu na zmiany

obowiązującego prawa, c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż określonych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia w

sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy

bezpieczeństwa. Każda ze wskazywanych w lit a – c) zmian może być powiązana z obniżeniem

wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. 6 . Zmiany osobowe: - zmiana osób, przy

pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej

równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, będzie wymagała również zaakceptowania przez

Zamawiającego. 7. Zmiany wynagrodzenia w sytuacji niezależnych od wykonawcy: a) wzrostu płacy

minimalnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, b) wzrostu cen za zagospodarowanie odpadami na

instalacji. c) W takim przypadku Wykonawca musi zachować najwyższy profesjonalizm i należytą
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staranność oraz przedstawić stosowne dokumenty i wyliczenia, aby udowodnić Zamawiającemu, że

wzrosną koszty realizacji zamówienia. 8. Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT: -

jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy

w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować

zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość

zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez

wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w

związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 9. Wszystkie powyższe

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu

art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, c)

udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 11.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach,

zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

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: 2019-12-11, godzina: 09:00,

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
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> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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: Tak

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

Tak

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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