Trzebnica, dnia 13.05.2014 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Gmina Trzebnica
Adres pocztowy: pl. J. Piłsudskiego 1
Trzebnica, 55-100, Polska
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 713888178, +48 713888177
Osoba do kontaktów: Joanna Nitarska, Szczepan Gurboda
E-mail: Faks: +48 717227856
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.trzebnica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Trzebnica
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług : Usługi, Kategoria usług: nr: 16
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Gmina Trzebnica
Kod NUTS: PL518
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, oraz nieruchomości w części
zamieszkałych i/lub w części niezamieszkałych z terenu Gminy Trzebnica – gromadzonych w sposób zmieszany
oraz selektywny. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Cena ofertowa służy tylko i
wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczenia za wykonane usługi

następować będą według faktycznej ilości i rodzaju odebranych odpadów, na podstawie cen
jednostkowych przedstawionych w formularzu ofertowym oraz zawartej umowy. Szacunkowe ilości
odpadów nie są wiążące dla Zamawiającego i nie stanowią jakiegokolwiek zobowiązania Zamawiającego do ich
wykonania w trakcie trwania umowy oraz nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony
Wykonawcy. Szacunkowe ilości odpadów dla zamówienia podstawowego, zgodnie z pkt III ppkt.1
Opisu przedmiotu zamówienia, wynoszą: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 6400
Mg, Opakowania z papieru i tektury, papier i tektura - 507 Mg, Opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
z metali i opakowania wielomateriałowe - 366 Mg, Opakowania ze szkła - 517 Mg, Odpady ulegające
biodegradacji - 205 Mg, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 52 Mg, Odpady wielkogabarytowe - 181
Mg, Inne odpady nieulegające biodegradacji (pochodzące z cmentarzy)- 195 Mg, Zużyte baterie i akumulatory –
1,0 Mg.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000
Dodatkowe przedmioty 90513100
90512000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
II.1.8) Części:
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Opisano w punkcie II.1.5)
II.2.2) Informacje o opcjach :
Opcje : nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach :
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.07.2014 r.
Zakończenie: 31/12/2015
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : nie
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.

W zakresie potwierdzenia posiadania uprawnień wymagane jest wykazanie, że Wykonawca posiada:
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Trzebnica jako organu właściwego
- zaświadczenie o wpisie do rejestru w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) prowadzonego przez marszałka
województwa lub decyzji zezwalającej na transport odpadów stanowiących przedmiot zamówienia wydaną
przez właściwego starostę do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art.
233 ust. 1 ww. ustawy,
- zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.
zm.) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do
czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie:
W zakresie potwierdzenia doświadczenia wymagane jest wykazanie że Wykonawca, wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie lub
zamówienia polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w
ramach którego lub których odebrali odpady o łącznej ilości co najmniej 5 000 Mg w ciągu maksymalnie 12
kolejnych miesięcy kalendarzowych.
3. Dysponują lub/i będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W zakresie potencjału technicznego wymagane jest wykazanie, że Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponować:
a)

dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi (śmieciarka) dostosowanymi do odbioru odpadów
zmieszanych zbieranych w pojemnikach 60 l – 1100 l, posiadającymi zabezpieczenie przed
wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonymi w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia
odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania,
b) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) jednym pojazdem specjalistycznym z dźwigiem hakowym do odbioru odpadów zbieranych w
pojemnikach kontenerowych, posiadającym zabezpieczenie przed wysypywaniem i rozwiewaniem
odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z
pojemników w trakcie ich opróżniania, przystosowanych do przewozu kontenerów o pojemności od
7m3,
d) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
e) jednym pojazdem z dźwigiem (HDS) do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach
o pojemności 1 500 l i 2 500 l typu np. „dzwon”, posiadającym zabezpieczenie przed wysypywaniem i
rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały
wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania,
f) bazą magazynowo – transportową, która, spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013, poz. 122),
Pojazdy wymienione w lit. a – e muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie
danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach
wyładunku odpadów umożliwiające weryfikacje tych danych. Dodatkowo pojazdy bezpylne (śmieciarki)
należy wyposażyć w czujniki załadunku odpadów.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co
najmniej 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i
2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki podane w pkt 2
oraz w pkt 3 lit. f musi spełniać chociaż jeden Wykonawca składający ofertę wspólną, warunki podane w pkt
1 oraz w pkt 3 lit. a – e, chociaż jeden Wykonawca, kilku razem lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
7. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, w celu wykazania warunków
posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z
dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to
Zamawiający przyjmie kurs średni w ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
B) 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu OFERTA.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, żąda załączenia do oferty:
a)

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (na druku formularz OFERTA);
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty muszą być złożone
przez każdego wykonawcę składającego ofertę wspólną .
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b, c, d, f – składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. e i g, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, żąda załączenia do oferty:
a)

zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Trzebnica jako
organu właściwego,
b) zaświadczenie o wpisie do rejestru w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 49
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) prowadzonego przez
marszałka województwa lub decyzji zezwalającej na transport odpadów stanowiących przedmiot
zamówienia wydaną przez właściwego starostę do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka
województwa, zgodnie z art. 233 ust. 1 ww. ustawy,
c) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa,
zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty muszą być złożone
chociaż przez jednego wykonawcę składającego ofertę wspólną.
6. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, żąda załączenia do oferty:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, z zakresu określonego w OPZ (ust. III pkt 2 SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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 - sporządzonego wg
załącznika - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.
Dowodami, o których mowa w lit. a, są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych,
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
−
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami- sporządzonego wg
załącznika – POTENCJAŁ TECHNICZNY.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty muszą być złożone
przez chociaż jednego wykonawcę, kliku razem bądź przez wszystkich wykonawców łącznie składających ofertę
wspólną.

7. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, żąda załączenia do oferty:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej
200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony
przez chociaż jednego wykonawcę, kilku razem bądź przez wszystkich wykonawców łącznie składających
ofertę wspólną.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony
przez chociaż jednego wykonawcę, kilku razem bądź przez wszystkich wykonawców łącznie składających
ofertę wspólną.
9. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podmiot na
którego zasobach będzie polegał wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
10. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej, wymagane jest posiadanie przez wykonawcę
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200.000,00 zł. (słownie: dwieście
tysięcy zł.). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie potwierdzenia posiadania potencjału technicznego wymagane jest wykazanie, że Wykonawca
dysponuje lub będzie dysponować:
a) dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi (śmieciarka) dostosowanymi do odbioru odpadów
zmieszanych zbieranych w pojemnikach 60 l – 1100 l, posiadającymi zabezpieczenie przed
wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonymi w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia
odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania,

b) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) jednym pojazdem specjalistycznym z dźwigiem hakowym do odbioru odpadów zbieranych w
pojemnikach kontenerowych, posiadającym zabezpieczenie przed wysypywaniem i rozwiewaniem
odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z
pojemników w trakcie ich opróżniania, przystosowanych do przewozu kontenerów o pojemności od
7m3,
d) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
e) jednym pojazdem z dźwigiem (HDS) do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach
o pojemności 1 500 l i 2 500 l typu np. „dzwon”, posiadającym zabezpieczenie przed wysypywaniem i
rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały
wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania,
f) bazą magazynowo – transportową, która, spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013, poz. 122),
Pojazdy wymienione w lit. a – e muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie
danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach
wyładunku odpadów umożliwiające weryfikacje tych danych. Dodatkowo pojazdy bezpylne (śmieciarki)
należy wyposażyć w czujniki załadunku odpadów.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej: nie
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej: nie
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie:
nie
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
6IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna,
dialog konkurencyjny)
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ROS.271.2.2014
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 24/06/2014 Godzina: 10:30
Dokumenty odpłatne: tak, Cena: 35,80 PLN
Warunki i sposób płatności:
Można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.trzebnica.pl lub otrzymać w siedzibie Zamawiającego za odpłatnością
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/06/2014 Godzina: 10:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:

Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 24/06/2014 Godzina 11:00
Miejscowość: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, sala nr 48
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska (PL)
Tel.: +48 224587701, E-mail: Faks: +48 224587700, Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska (PL)
Tel.: +48 224587701, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700, Adres internetowy: (URL)
http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2014 - ID:2014-062339

