Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.zareby-kosc.pl

Zaręby Kościelne: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
Numer ogłoszenia: 134181 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby
Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 86 2706004, faks 86 2706200.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zareby-kosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy
Zaręby Kościelne..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów
komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zaręby Kościelne, 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 zapisami ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku
Województwa Podlaskiego nr XX/233/12 z dnia 21.06.2012 roku w sprawie uchwalenia
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012- 2017 oraz
przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2,
90.51.40.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.08.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez: posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
oraz - na podstawie właściwych przepisów w zakresie gospodarki odpadami,
jak również złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.
22 ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP,
oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez wykazanie posiadania doświadczenia przy realizacji co najmniej
dwóch usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z
nieruchomości o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych co najmniej
150 t, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy. Ocena powyższego
warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są:
poświadczenia, 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 lub oświadczenie
Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze,
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., oceniany będzie ich
łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia).
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez wykazania dysponowania co najmniej dwoma pojazdami
przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co
najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do
odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Samochody muszą być
zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania
techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym, jak również muszą być wyposażone w urządzenia monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i
miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku
odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych oraz dysponowaniem bazą
magazynowo-transportową położoną na terenie gminy Zaręby Kościelne lub w
odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy. Baza magazynowotransportowa w zakresie wyposażenia ma spełniać wymagania 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), jak również złożenie oświadczenia
o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP. Ocena powyższego
nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, jak również poprzez weryfikację opisu urządzeń
technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez
Wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-

badawczego posiadanego przez Wykonawcę lub które będzie pozostawało w
dyspozycji Wykonawcy, z powyższego opisu ma wynikać informacja o
lokalizacji bazy magazynowo - transportowej, podstawach dysponowania oraz
jej wyposażeniu. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP.,
oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez wykazania dysponowania co najmniej dwoma pojazdami
przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co
najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do
odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Samochody muszą być
zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania
techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym, jak również muszą być wyposażone w urządzenia monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i
miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku
odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych oraz dysponowaniem bazą
magazynowo-transportową położoną na terenie gminy Zaręby Kościelne lub w
odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy. Baza magazynowotransportowa w zakresie wyposażenia ma spełniać wymagania 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), jak również złożenie oświadczenia
o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP. Ocena powyższego
nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, jak również poprzez weryfikację opisu urządzeń
technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez
Wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowobadawczego posiadanego przez Wykonawcę lub które będzie pozostawało w
dyspozycji Wykonawcy, z powyższego opisu ma wynikać informacja o
lokalizacji bazy magazynowo - transportowej, podstawach dysponowania oraz
jej wyposażeniu. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP.,
oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22
ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP,
oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach
lub
usługach
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
W wykazie należy umieścić dwie usługi polegające na odbieraniu odpadów
komunalnych z nieruchomości o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych
co najmniej 150t każda, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych
zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości
oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które
będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - termin płatności faktury - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) zmiany terminu na skutek działań
osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe

zawieszenie realizacji zamówienia, b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy, c) zmiana podwykonawców w przypadku wystąpienia o
zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego, d)
w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, e) W przypadku zaistnienia zmiany w budżecie
gminy dokonanej z uwzględnieniem art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.), f) zmiana harmonogramu odbierania
odpadów komunalnych, g) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów
komunalnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zareby-kosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07 - 323 Zaręby Kościelne pok. nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych, ul.
Kowalska 14, 07 - 323 Zaręby Kościelne, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy 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: nie

