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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332549-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Przemyśl: Usługi związane z odpadami
2019/S 135-332549

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
650038730
ul. Słowackiego 104
Przemyśl
37-700
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Hornecki
Tel.:  +48 166782484
E-mail: zamowienia.p@pgk.przemysl.pl 
Faks:  +48 166786783
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.przemysl.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://pgk.przemysl.pl/bip/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Odbiór odpadów

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

mailto:zamowienia.p@pgk.przemysl.pl
http://www.pgk.przemysl.pl/
http://pgk.przemysl.pl/bip/
https://epuap.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
Numer referencyjny: 2/ZP/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z
terenu Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujących:
a) zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie odebranych
od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (nieruchomości
zamieszkałych, mieszanych, niezamieszkałych) oraz zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK),
b) zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie z terenów
gminnych (cmentarzy komunalnych, targowisk miejskich, szaletów miejskich, koszy ulicznych, koszy
przystankowych, miejsc rekreacyjnych, dzikich wysypisk itp.).
Łączna masa odpadów przewidzianych do zagospodarowania:
1) zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości około 18 997 Mg,
2) odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ilości około 1 947 Mg.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Zagospodarowanie nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, objętych
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości około 18 131 Mg.
1.2. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, z terenów gminnych, w ilości
około 866 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) – dla Zadania nr 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
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Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: „Cena” – 60 %, „Współczynnik bliskości” – 20 %, „Stopień odzysku” – 20 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
(metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe,
objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości około 640 Mg. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – dla Zadania nr 2-5.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: „Cena” – 60 %, „Współczynnik bliskości” – 20 %, „Gwarantowany procent
wysortowanej frakcji odpadów” – 20 %.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów z papieru i tektury o kodach 20 01 01 i 15 01 01, objętych systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości około 425 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi: Załącznik nr 2 do SIWZ – dla Zadania nr 2-5.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: „Cena” – 60 %, „Współczynnik bliskości” – 20 %, „Gwarantowany procent
frakcji odpadów przekazanych do recyklingu i odzysku” – 20 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów ze szkła o kodach 20 01 02 i 15 01 07, objętych systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi, w ilości około 458 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SIWZ – dla Zadania nr 2-5.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: „Cena” – 60 %, „Współczynnik bliskości” – 20 %, "Gwarantowany procent
frakcji odpadów przekazanych do recyklingu i odzysku" - 20 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
5.1. Zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów w
postaci gruzu i odpadów budowlanych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
a) zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03, w ilości około 22 Mg,
b) zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07, w ilości około 260 Mg,
c) zagospodarowanie odpadów w postaci gruzu i odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01
03, 17 01 07, 20 02 02, ujętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości około 130 Mg.
5.2. Zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon oraz odpadów wielkogabarytowych, z terenów
gminnych:
a) zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03, w ilości około 3 Mg,
b) zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07, w ilości około 3 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – dla Zadania nr 2-5.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: „Cena” – 70 %, „Współczynnik bliskości” – 30 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych, objętych
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
a) utylizacja zużytych i przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32, w ilości około 3 Mg,
b) zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i obojętnych zebranych w punkcie selektywnej zbiórki
odpadów (PSZOK) i ze strumienia odpadów komunalnych, o kodach: 08 01 11*, 08 01 12, 15 01 10*, 15 02 02*,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 80, 20 01 99, w ilości około 3
Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – dla Zadania nr 6.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: „Cena” – 100 %.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i
SIWZ.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
— posiada aktualne zezwolenie tzw. pozwolenie zintegrowane, które obejmuje zbieranie i przetwarzanie
odpadów w zakresie kodów odpadów obejmujących składaną ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
wydane w drodze decyzji przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania i przetwarzania odpadów, na
podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) - dla Zadania nr 1,
— posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
tzw. pozwolenie zintegrowane, które obejmuje zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie kodów odpadów
obejmujących składaną ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wydane w drodze decyzji przez organ
właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, na podstawie ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) - dla Zadania nr 2-6.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona składa na
wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa powyżej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia:
— co najmniej 1 000 000,00 PLN – dla zadania nr 1
— co najmniej 15 000,00 PLN – dla zadania nr 2
— co najmniej 15 000,00 PLN – dla zadania nr 3
— co najmniej 15 000,00 PLN – dla zadania nr 4
— co najmniej 15 000,00 PLN – dla zadania nr 5
— co najmniej 5 000,00 PLN – dla zadania nr 6,
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona składa na
wezwanie zamawiającego dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego odpowiednio dla zadania nr 1-6.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest wykazać, że suma gwarancyjna
wynosi nie mniej niż łączna wartość sum gwarancyjnych wymagana dla tych zadań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
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1) usługi zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 na łączną ilość co najmniej
16 000 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy– dla Zadania nr 1,
2) usługi zagospodarowania odpadów z metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań
z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, na łączną ilość co najmniej 400 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy
– dla Zadania nr 2,
3) usługi zagospodarowania odpadów z papieru i tektury o kodach 20 01 01 i 15 01 01 na łączną ilość co
najmniej 350 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 3,
4) usługi zagospodarowania odpadów ze szkła o kodach 20 01 02 i 15 01 07 na łączną ilość co najmniej 350
Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 4.
Za usługę spełniającą powyższy warunek, zamawiający uzna usługę obejmującą czynności, działania, procesy,
jakim są poddawane odpady (w szczególności zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów).
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona składa na
wezwanie zamawiającego wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
odpowiednio we wzorach umów, stanowiących Załączniki nr 8-10 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga dla poszczególnych zadań zawarcia przez wykonawcę odrębnej umowy w zakresie
zagospodarowania odpadów:
1) objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz,
2) z terenów gminnych,
na warunkach określonych odpowiednio we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 8-9 do SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartych umów w przypadkach określonych
odpowiednio we wzorach umów, jak wyżej.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl, POLSKA, Sala Narad
(pok. nr 7, parter).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Zał. nr 4 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć:
— wypełnione oświadczenie złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje
zawarte w Jednolitym Dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
— ewentualne pełnomocnictwa,
— dokument gwarancji/poręczenia wadium - jeżeli dotyczy,
— w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego – w szczególności zobowiązanie.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP.
Zasady składania oświadczeń i dokumentów elektronicznych określone zostały w SIWZ.
Oferty, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
do złożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
1) zezwoleń, o których mowa w Sekcji III.1.1) ogłoszenia,

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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2) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego odpowiednio dla Zad. nr 1-6,
3) wykazu usług - według Zał. nr 7 do SIWZ,
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
6) oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia – według Zał. nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający żąda, aby wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, złożyli zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - według Zał. nr 6 do
SIWZ.
5. Zakres żądania i rodzaj dokumentów wymaganych od podmiotów zagranicznych ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego określony został w rozdz. 6 pkt 6.5-6.10 SIWZ.
6. Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i nie
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
polegającego na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego:
l) Zakres usług obejmuje: zagospodarowanie odpadów komunalnych,
2) Warunki, na jakich zamówienie zostanie udzielone:
a) zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy zamawiający będzie dysponował środkami
finansowymi na jego realizację,
b) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia i warunki umowy zostaną ustalone podczas negocjacji.
8. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
a) 50 000 PLN – dla zad. nr 1,
b) 700 PLN – dla zad. nr 2;
c) 0,10 PLN – dla zad. nr 3;
d) 700 PLN – dla zad. nr 4;
e) 700 PLN – dla zad. nr 5;
f) 250 PLN – dla zad. nr 6.
9. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla zad. nr 1,
10 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla zad. nr 2,
10 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla zad. nr 4.
10. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.
11. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się niezwłocznie zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
13. W pozostałym zakresie dotyczącym wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art.
179-198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

