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ach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Orzesze

Adres pocztowy: ul. św. Wawrzyńca 21

Miejscowość: Orzesze

Kod NUTS: PL22C Tyski

Kod pocztowy: 43-180

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Alina Mika

E-mail: rzp@orzesze.pl

Tel.: +48 323248819

Faks: +48 323248826

Adresy internetowe:

Główny adres: www.orzesze.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.orzesze.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy w mieście Orzesze (styczeń 2021– grudzień

2021)
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Numer referencyjny: WRZP.271.23.2020

II.1.2) Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1) Masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania

przewidziana w niniejszym zamówieniu wyniesie około 9996 [Mg] (w okresie 12

miesięcy). 2)Odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych;3)Odbiór i zagospodarowanie selektywnych

odpadów komunalnych4)Doposażenie nieruchomości jednorodzinnych i

kilkurodzinnych w pojemniki na popiół i żużel z palenisk

domowych;5)Doposażenie nieruchomości wielo i kilku rodzinnych w pojemnikowe

zestawy do segregacji odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-

opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji); 6)Zbiórka

odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego elektrosprzętu (raz w

roku w czasie obowiązywania umowy);

7)Zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy

maks. 10 000 worków) 8)obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych 11) Opracowanie i dostarczenie harmonogramów wywozu odpadów

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

90512000 Usługi transportu odpadów

90533000 Usługi gospodarki odpadami

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22C Tyski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Orzesze

II.2.4) Opis zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (styczeń 2021 – grudzień

2021)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości

na terenie całego miasta Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w następującym zakresie:

1) Masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania

przewidziana w niniejszym zamówieniu wyniesie około 9996 [Mg] (w okresie 12

miesięcy).

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych;

3) Odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych

— szkło

— papier

— tworzywa sztuczne-metal-opakowania wielomateriałowe

— odpady ulegające biodegradacji w szczególności bioodpady odbierane tylko z

nieruchomości, na których nie zadeklarowano posiadania kompostownika.
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4) Doposażenie nieruchomości jednorodzinnych i kilkurodzinnych w pojemniki na

popiół i żużel z palenisk domowych;

5) Doposażenie nieruchomości wielo i kilku rodzinnych w pojemnikowe zestawy

do segregacji odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania

wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);

6) Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego

elektrosprzętu (raz w roku w czasie obowiązywania umowy);

7) Zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy

maks. 10 000 worków)

8) Zatrudnienie pracownika w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

9) Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery

oraz pojemniki do zbierania odpadów;

10) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych

11) Opracowanie i dostarczenie harmonogramów wywozu odpadów na wszystkie

posesje zamieszkałe na terenie miasta Orzesze.

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

1.3. KODY CPV

1.4. Podwykonawcy:

1.4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

1.4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia.

1.4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania

przez wykonawcę firm podwykonawców.

1.4.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

1.4.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których

mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię 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. Wyłączenie, o

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o

wartości większej niż 50 000zł brutto.

1.5. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: specyfika usługi nie wymaga uwzględnienia

w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób

niepełnosprawnych, sposób gospodarowania odpadami uregulowana jest

przepisami ustawowymi oraz uchwałą Rady Miejskiej Orzesze.

1.6. 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: czynności kierowców śmieciarek oraz pracowników

obsługi śmieciarek - operatorów, polegające na odbieraniu odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

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

Termin od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021r.

Okres wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 01.01.2021r. do

31.12.2021r.

Termin wyposażenia nieruchomości wskazanych przez Gminę w urządzenia do

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - do dnia 01.01.2021r.

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:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 punkty 12-23 ustawy

pzp

2. Zastrzeżenie z art. 22. ust. 2: Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o

którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

3. Spełniają następujące warunku udziału w postępowaniu:

3.1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

3.1.1 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(tj. Dz. U. z

2020r. poz. 1439 z pózn. zm.) i gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 z

późn. zm.).

3.1.2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Orzesze oraz

zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą

o odpadach i wpis do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 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 JEDZ Przedłożony

przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z

rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.

ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim

zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie

opisanym w niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu

Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego

Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Istnieje możliwość pracy z eESPD, w tym celu udostępnia się szablon eESPD –
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Zamawiający na stronie, na której dostępna jest SIWZ umieszcza plik o nazwie:

espd-request.zip

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposóbu spełniania

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków

o których mowa w rozdz. IV. 3. niniejszej SIWZ.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o

których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-24 ustawy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3.2.W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. 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 400.000 zł.

Cd. z pkt III.1.1) 7.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.4. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 22a, ust. 1, nie spełnia warunków

udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec niego podstawy

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

zamawiającego:

a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub

ekonomiczną.

8.Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie

zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać, że

wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w

szczególności:8.1.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

8.2.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia;

8.3.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego;

8.4.czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty, których wskazane

zdolności dotyczą.

9.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy to spółki

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej

spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy

podpiszą ofertę).

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu je

ustanawiającego, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

Pełnomocnictwo lub dokument je ustanawiający lub umowę, w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do

oferty.

9.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, warunki określone w pkt 3 musi spełniać co najmniej jeden

wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie, z zastrzeżeniem

przewidzianym w pkt. 3.3.1 9.2. Zamawiający wykluczy z postępowania

wykonawców:9.2.1.którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12.9.2.2.którzy nie wykażą, że

nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy

10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14

oraz 16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. z III.1.2)Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku

okres obowiązywania tego zakazu.11.W celu skorzystania z instytucji, o której

mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia

stosownych oświadczeń, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp do

złożenia dowodów.12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za

wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w punkcie 11 za

wystarczające. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, określonych w Rozdziale IV oraz wykazania braku podstaw do

wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i

dokumenty:1.1aktualnego na dzień składania ofert Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej

„Jednolitym Dokumentem”. 1.2Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ:

1.Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z

rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.

ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim

zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia

wstępne warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w

zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby
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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 postępowania składa także Jednolite Dokumenty dotyczące

tych podmiotów. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza 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 do wykluczenia.4.Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu

Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego

Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Dokument (JEDZ) w formacie xml należy

załadować z użyciem serwisu umożliwiającego jego wypełnienie i ponowne

wykorzystanie. Serwis dostępny pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ 5.Jeżeli

treść informacji przekazanych przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim

Dokumencie Zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający

wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2

ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający odstąpi od żądania tych

dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku

podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub

odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca

polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w jednolitym europejskim

dokumencie zamówienia1.3Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w

rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji

podmiotu trzeciego 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest

zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (o której mowa w art. 24

ust1 pkt 23 ustawy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3.3.W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych. Wykonawca spełni

warunek jeżeli wykaże, że

3.3.1. Wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min 1 usługę

polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej

5000 Mg w okresie nie krótszym niż 10 kolejnych miesięcy. UWAGA: Mając na

uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania

oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie

polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy

warunek, o którym mowa wyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę

(jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw.

sumowania doświadczenia

3.3.2. Dysponuje sprzętem:

a) pojazdami typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 110/120 l,

240 l, 1100 l – min. 2 szt.

b) pojazdem typu śmieciarka małogabarytowa do 5,5 Mg - min. 1 szt.

c) samochodem ciężarowym przystosowanym do obioru odpadów

wielkogabarytowych i odpadów umieszczonych w workach plastikowych - min. 1

szt.

d) pojazdem z zabudową HDS - min. 1 szt.
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Cd z pkt III 1.2) 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.Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub

dokumentów:

3.1.Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Orzesze.

3.2. Zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ, zgodnie z

ustawą o odpadach

3.3. Dokument potwierdzający nadanie numeru rejestrowego, o którym mowa w

art. 49 ust 1 i art. 50 ust 1 pkt 5 lit b ustawy o odpadach

3.3.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez zamawiającego.

3.4.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)

3.5.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)

3.6. 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;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. z pkt III.1.3) 3.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a

ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których

mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia (punkt 3.6 SIWZ).

3.8.Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3.6

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):

3.9.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.

3.10.Dokumenty, o których mowa w punkcie 3.8. powinien być wystawiony nie
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Sekcja IV: Procedura

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.11.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 3.8, 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.

3.12.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 osoby, której dokument dotyczy, o udzieleni niezbędnych informacji

dotyczących tego dokumentu.

3.13.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1

rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawy. Jeżeli

w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis

dotyczący terminów stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez

zmawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia,

zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich

dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

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:

Istotne dla stron postanowienia umowy (projekt umowy) stanowią załącznik nr 7

do niniejszej specyfikacjiistotnych warunków zamówienia

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę

składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny

całkowitej podanej w ofercie.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności za zgodą obu stron. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w

granicach określonych art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,

zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 30/10/2020

Czas lokalny: 09:00

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: 30/10/2020

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Sala posiedzeń, Urząd Miejski Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze,

POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert

dostępnej na miniPortalu i dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert

za pomocą klucza prywatnego.

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2021r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

4. W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura, o której

mowa w art. 24aa.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1 Cena 60 %

2 Norma emisji spalin (EURO) 30 %

3 Czas reakcji na uzasadnione reklamacje 10 %

Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w

wysokości 130 000,00 PLN.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
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ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - adres

e-mail: rzp@orzesze.pl. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i

udostępnionego również na miniPortalu.

7. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług, przewidziane w

ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, zgodne z przedmiotem

zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo

zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1986 z późn. zm.) - Przedmiotem

zamówienia będzie: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

nieruchomości położonych na terenie gminy Orzesze, na których zamieszkują

mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiór

odpadów wielkogabarytowych zużytego elektro sprzętu oraz zużytych opon z

posesji, odbiór,transport, zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów

komunalnych i wyposażenia w odpowiednie urządzenia służące do gromadzenia

odpadów w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym PSZOK. Zamówienie

udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, do 50 % wartości

zamówienia podstawowego.

Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone:

W przypadku wyczerpania się min. 80 % kwoty, o której mowa w §7 ust. 3 umowy,

W przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w

procedurze otwartej,

Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w

trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą,

Stawka jednostkowa wynagrodzenia za odebranie i zagospodarowanie 1 Mg

odpadów komunalnych z podziałem na frakcje z terenu Miasta Orzesze będzie

podlegała negocjacji.

1Za usługę objętą przedmiotem umowy, określoną w § 1 niniejszej umowy, strony

ustalają stawkę ryczałtową wynagrodzenia za 1 tonę odebranych i

zagospodarowanych odpadów komunalnych z podziałem na frakcje zgodnie ze

złożoną ofertą.2.Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą następować

będzie na podstawie faktycznie odebranych i zagospodarowanych (przekazanych

do instalacji przetwarzania) przez Wykonawcę ilości odpadów komunalnych w

podziale na frakcje.

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik

Urzędowy Unii Europejskiej PL) Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z

siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.

2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z

którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w

godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków

wynikających z przepisów prawa.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a
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Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800/03

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800/03

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

3. Odwołanie a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami

ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany

na podstawie ustawy pzp. b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub

zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z

przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania. c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. d) Odwołujący przesyła

kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania

przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej. 4. Terminy na wniesienie odwołania a) 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. b)

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. c) 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
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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. e) W przypadku

wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin

składania ofert f) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania

ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez

Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800/03

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/09/2020
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