Ogłoszenie nr 625115-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.
Gmina Hyżne: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Hyżne
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
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 Hyżne, krajowy numer
identyfikacyjny 69058208000000, ul. Hyżne 103 , 36024 Hyżne,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 295 002, e-mail inwestycje@hyzne.pl,
faks .
Adres strony internetowej (URL): http://hyzne.pl www.bip.hyzne.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
http://hyzne.pl www.bip.hyzne.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
http://hyzne.pl www.bip.hyzne.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:
tak
Adres:
Gmina Hyżne, 36-024 Hyżne 103
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)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Hyżne
Numer referencyjny: ZP.271.23.2017.JG
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:
Odbieranie

i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Hyżne
1. Odpady będą odbierane z terenu gminy Hyżne, szacunkowa liczba mieszkańców
od których będą odbierane odpady komunalne to ok. 6029 mieszkańców w ok. 1728
gospodarstwach

na

terenie

siedmiu

sołectw:

Brzezówka,

Dylągówka,

Grzegorzówka, Hyżne, Nieborów, Szklary, Wólka Hyżneńska. Zamawiający
przewiduje zmiany ilości gospodarstw ± 1%. Szacowane ilości odpadów
segregowanych wynoszą ROCZNIE ok. 300 ton, a niesegregowanych ok. 500 ton.
2. Zbiórką zostanie objęty teren całej gminy według uzgodnionych między
Zamawiającym a Wykonawcą tras przejazdu – Mapa poglądowa z naniesionymi
trasami przejazdu samochodów - Zał. Nr . 1 A
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:
1) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w
workach lub pojemnikach oznakowanych kodem kreskowym (identyfikatorem) i
wystawionych na trasie odbioru z nieruchomości zabudowanych mieszkalnych.

2) Segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w sposób selektywny w
workach lub pojemnikach oznakowanych kodem kreskowym (identyfikatorem) i
wystawionych na trasie odbioru, takich jak:
a) papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów
opakowaniowych z tektury),
b) szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła),
c) odpady metali i tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych z metali,
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych),
d)

odpadów

ulegających

biodegradacji

ze

szczególnym

uwzględnieniem

bioodpadów.
4. Pozostałych odpadów segregowanych wyszczególnionych poniżej, zebranych
( według złożonej oferty ) w objazdowej zbiórce (wg w/w trasy przejazdu):
a) zużyte opony,
b) odpady wielkogabarytowe,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) odpady remontowo-budowlane
e) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia,
farby, środki ochrony roślin, detergenty, itp.)
5. Opróżnianie Gniazda Recyklingowego usytuowanego w miejscowości Hyżne, z
częstotliwością jeden raz w miesiącu z odpadów takich jak:
a) zużyte opony,
b) odpady wielkogabarytowe,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) odpady remontowo-budowlane,
e) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia,
farby, środki ochrony roślin, detergenty, itp.) f) odpady niesegregowane (zmieszane)
pochodzące z przystanków oraz z terenów sportowo-rekreacyjnych.
6. Zużyte baterie i przeterminowane leki – odbiór po wcześniejszym zgłoszeniu
telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy w Hyżnem.

7. Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w workach o poj. od 60 l. do
120 l. oraz w pojemnikach specjalistycznych o różnej pojemności, np. na
przeterminowane leki, baterie itp.
8. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest dostarczać nieodpłatnie
mieszkańcom worki na odpady wg. zapotrzebowania mieszkańców. Usługa ta winna
być wykonywana ciągle bez zbędnej przerwy. Za niedopełnienie tego obowiązku
naliczane będą kary umowne za każdy dzień zwłoki.
9. Worki do gromadzenia odpadów komunalnych posiadać będą następujące kolory:
1) worek koloru czarnego – oznaczony napisem „Zmieszane odpady komunalne”
przeznaczony do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych,
2) worek koloru żółtego – oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
przeznaczony do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań
wielomateriałowych,
3) worek koloru niebieskiego - oznaczony napisem „Papier” przeznaczony do
gromadzenia papieru,
4) worek koloru zielonego – oznaczony napisem „Szkło” przeznaczony do
gromadzenia szkła,
5) worek koloru brązowego - oznaczony napisem „Bio” – przeznaczony do
gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji wraz z widniejącym napisem „
GMINA HYŻNE”
10. Zamawiający informuje, że posiada program komputerowy QNet firmy
„NETPROCES Systemy informatyczne” do obsługi gospodarki odpadami.
11. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy do wykonania umowy niezbędną
ilość skanerów (czytników) kodów kreskowych – które będą wyposażone w aktywny
moduł GPS i zobowiązany jest do ich stosowania przy odbiorze zbieranych
odpadów.
12. Wykonawca zbiera worki posiadające umieszczone przez właścicieli
nieruchomości numery identyfikacyjne (kody kreskowe). Numer identyfikacyjny
(kod kreskowy) nadaje Gmina Hyżne po otrzymaniu podpisanej Deklaracji od
właściciela nieruchomości zamieszkałej.

13. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie: - odpady niesegregowane
(zmieszane) - co 2 tygodnie - zbierane selektywnie ( papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji) – jeden
raz w miesiącu.
14. Strony ustalają, że odbiór odpadów z terenu Gminy Hyżne odbywać się będzie
zgodnie z ustalonym harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
wydrukowane w kolorze harmonogramy odbioru odpadów w ilości ok 1700 szt.
15.

Wykonawca

zobowiązany

jest

przekazać

Zamawiającemu

materiały

informacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy wydrukowane w kolorze w ilości ok. 1700 szt.
16. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zbierał odpady wg tras, które
określa mapa poglądowa z naniesionymi trasami przejazdu samochodów
odbierających odpady komunalne z terenu gminy Hyżne –załącznik do umowy.
17. Trasa przejazdu Wykonawcy naniesiona została na mapę poglądową stanowiącą
załącznik nr 1 A do SIWZ – łączna długość trasy objazdu wynosi ok.120 km. ± 15%.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trasy w ramach w/w limitu
kilometrów.
19.

Wykonawca

przed

zakwalifikowaniem

odpadów

segregowanych

do

zmieszanych wynikającym z niedopełnienia przez mieszkańca obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza się na tą okoliczność
dokumentację: notatkę wraz z dokumentacją fotograficzną umożliwiającą wydanie
przez Zamawiającego decyzji administracyjnej jako podstawy do naliczenia wyższej
stawki za odbiór odpadów. Wykaz numerów identyfikacyjnych nieruchomości wraz
z dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów Wykonawca
przekaże niezwłocznie Zamawiającemu .
20. Jeżeli właściciel nieruchomości wystawi worek w odpowiednim kolorze lecz bez
nadruku Wykonawcy, a zaopatrzony będzie w odpowiedni kod kreskowy
ewidencjonujący nieruchomość, z poprawnie wyselekcjonowanymi odpadami to
wówczas Wykonawca jest obowiązany odebrać odpady komunalne z nieruchomości.

21. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie
odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
22. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli
nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o
której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do
Regionalnej Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej
braku do Instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionów, właściwych dla
Regionu Centralnego województwa podkarpackiego zgodnie z Uchwałą Nr
XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w
sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
2022(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017r, poz. 222) zmienioną uchwałą
Nr XLI/716/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2017r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego 2022 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z
2017r. poz. 222), (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017r. poz. 2923).
24. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sobie przyjęcie odpadów komunalnych
przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów
uwzględniona w w/w Uchwale.
25. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zapewni osiągniecie odpowiednich
poziomów recyklingów, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w
sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczania masy tych odpadów.
26. Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu w miejscu gromadzenia
odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia.
27. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie
odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Dotyczy to m.in. zbiórki odpadów, ewentualnego przeładunku odpadów, transportu
odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem
odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
28. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować
specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór odpadów w tym
gromadzonych w workach.
29. Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli
Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej: - dwoma samochodami
przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - dwoma
samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych - jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
( czyli tzw. bramowiec lub kontenerowiec). Pojazdy do odbioru odpadów
komunalnych powinny spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
30. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymogów
wynikających z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach - Ustawa
z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. ( tj. Dz.U. 2017 poz. 1289).
31. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów segregowanych jednym
wyspecjalizowanym pojazdem nie dokonując mieszania poszczególnych frakcji
odpadów selektywnie zebranych.
32. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi),
gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru

odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia
odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W
takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
33. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania
usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
34. W celu ustalenia ilości zebranych odpadów na terenie gminy Hyżne,
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia samochodów zbierających
odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
35. Wykonawca zainstaluje na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku
komputerowym oprogramowania pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i
miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku
odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z
przedmiotem zamówienia.
36. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy
magazynowo - transportowej, w szczególności stanu ilościowego posiadanych
pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu monitoringu bazującego
na systemie pozycjonowania satelitarnego.
37. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z
realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
a) Miesięczne zestawienie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych
b) Miesięczne zestawienie odebranych odpadów komunalnych segregowanych
c) Półroczne sprawozdania o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sporządzonych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach
ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 38.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 6.
39. Podwykonawcy:
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w (art. 22a ust. 1
ustawy Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
40. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz
innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
41. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w
zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. odbiór odpadów
komunalnych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
Dokumentowanie zatrudnienia powinno być dokonywane w następujący sposób:
1) Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć
Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą wykonywać czynności o których
mowa w niniejszym punkcie. Wykaz pracowników powinien zawierać następujące
informacje: imię i nazwisko pracownika, stanowisko, rodzaj umowy o pracę, datę
przyjęcia do pracy (w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony należy
podać okres zatrudnienia) oraz oświadczenie Wykonawcy, że osoby wymienione w
wykazie będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy. Wykaz pracowników powinien stanowić załącznik do umowy. W przypadku
zmiany osób wykonujących czynności polegające na odbiorze odpadów z terenu
Gminy Hyżne Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni nowy wykaz
pracowników uwzględniający zaistniałe zmiany.
2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub
podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w
niniejszym punkcie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od

pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o
których mowa w niniejszym punkcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w ppkt 2) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie zawiadomieniem
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami
wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umową cywilnoprawną.
42. Zapłata należności za wykonywanie usługi realizowana będzie miesięczne w
formie ryczałtu.
43. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie
uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.5)

Główny

kod

CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7

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:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01 lub zakończenia: 2018-06-30
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: a) Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w
postępowaniu, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualny wpis do Rejestru Działalności
Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Hyżne na podstawie art. 9c ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1289 ) b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych,
wydane przez właściwy organ, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o

odpadach

Informacje

(Dz.

U.

z

2016

r.,

poz.

1987

z

późn.

zm.).

dodatkowe

III.1.2)

Sytuacja

finansowa

lub

ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca
wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie: - co najmniej jednej usługi Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa
została wykonana należycie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126)
– zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli
Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej: a) 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 r., poz. 122) b) dwoma
samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
c) dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej

(

czyli

tzw.

bramowiec

lub

kontenerowiec).

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:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do
składania ofert
III.5) 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 1 USTAWY PZP

III.5.1)

W

ZAKRESIE

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert
Aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta
Gminy Hyżne na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289.), 4)
Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane przez właściwy
organ, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). 5) Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min.
100.000,00 (sto tysięcy złotych)
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
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej SIWZ. Wykaz musi
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.1. ppkt 2) SIWZ;
2) 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 r., poz. 122)
3) dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych
4) dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych
5) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej ( czyli tzw.
bramowiec lub kontenerowiec).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1.3. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia
ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg załącznika nr 5 do siwz). Zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w
ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o
których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Natomiast
pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczące

Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę którego dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Uwaga: W przypadku, gdy złożone
przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w
postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż określono to w
niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP
z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP,
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów
NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 8.2. POLEGANIE NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W
ART. 22A USTAWY PZP 8.2.1. 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 (na
zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 uPzp). 8.2.2. Wykonawca, który polega na
zdolnościach 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. 8.2.3.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1. 8.2.4. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego

polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 8.2.1. 8.2.5. Wykonawca, który powołuje się
na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1.1 ppkt 1) i 2). 8.2.6. Jeżeli jest to
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8.3. OFERTY WSPÓLNE
(KONSORCJUM/ SPÓŁKA CYWILNA) 8.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia 8.3.2. Przepisy, dotyczące Wykonawcy stosuje
się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 8.3.1 8.3.3. Wykonawcy
składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do
oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawców. Pełnomocnictwo winno: 1) określać do
jakiego postępowania ma zastosowanie 2) wskazywać pełnomocnika oraz zakres
jego umocowania 3) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
8.3.4. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.3.5. Dokument pełnomocnictwa musi
być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o

udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. 8.3.6. Pełnomocnik
pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję itp. 8.3.7. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są
traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 8.3.8. Przed podpisaniem
umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy
składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
konsorcjum/umowę spółki cywilnej. 8.4 WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ
POZA

TERYTORIUM

Wykonawca

ma

RZECZYPOSPOLITEJ

siedzibę

lub

miejsce

POLSKIEJ:

zamieszkania

8.4.1.

poza

Jeżeli

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. 8.1.2.
ppkt 2) - 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, 8.4.2. Dokumenty, o których mowa w
pkt 1 lit. a , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 8.4.3. 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 ust. 1, 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. Przepis ust. 2 stosuje się. 8.4.4. 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 miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 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
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości : 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 10.2
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w
art. 45 ust. 6 uPzp, tj.:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach
ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i1240
10.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu
składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy

w

Błażowej

oddział

Hyżne

Nr

rachunku:

06915810112002200000130005 10.4 W przypadku wadium wnoszonego w
pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez
,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków
na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie
znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod
rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp). 10.5 W przypadku wniesienia
wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej
kopercie opisanej ,,Wadium –„ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w
Gminie Hyżne ” oraz włożyć do koperty zewnętrznej . 10.6 Wadium wniesione w
formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ¬ odpowiadać co

do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ¬ musi odpowiadać
co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ,
¬ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp) w których
gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą
mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu
gwaranta (poręczyciela), 10.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na
zasadach określonych w art. 46 uPzp. 10.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art.87
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszą. 10.9. Wykonawca lub podmiot wystawiający
gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak
również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń
złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia
Wykonawcy
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
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
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:
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:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
system informatyczny
20,00
Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
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:

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:
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:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za
zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą 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: 2017-12-08, godzina: 10:50,
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
>
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:

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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

