
Gmina Gródek nad Dunajcem: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu

Gminy Gródek nad Dunajcem w 2019 roku

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:

Ogłoszenie nr 654024-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.
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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 Gródek nad Dunajcem, krajowy numer identyfikacyjny 491892191, ul.

Gródek nad Dunajcem 54 , 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.

184 401 035, e-mail przetargi@gminagrodek.pl, faks 18 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej (URL): www.gminagrodek.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)

Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=405ccc5...

2 z 19 27.11.2018, 19:06



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.gminagrodek.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:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub

za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Gmina Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne
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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 z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w 2019 roku

Numer referencyjny: IZP.271.14.2018

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: 1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

oraz ich zagospodarowaniu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych na
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terenach z zabudową jednorodzinna i wielorodzinną oraz w zakładach pracy, punktach handlowych i

punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a także przy drogach,

placach i innych obiektach: 2.1. (BA) Zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie

20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub workach. 2.2. Gromadzonych w sposób

selektywny następujących rodzajów odpadów: 2.2.1. (PA) Odpady papieru i tektury, odpady

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (Kod 20 01 01, 15 01 01) 2.2.2. (PL) Odpady

metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe

tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 06,

15 01 05, 15 01 04, 20 01 40) zbieranych łącznie(w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbiórki

tworzyw sztucznych) 2.2.3. (SZ) Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kod 20 01 02,

15 01 07) 2.2.4. (BIO) Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnych uwzględnieniem bioodpadów

(kod 20 01 08) - odpady biodegradowalne wytworzone w budynku 2.2.5. (BIO2) Odpady zielone (kod 20

02 01, 20 03 02) - odpady biodegradowalne (zielone) targowisk wytworzone poza budynkiem odbierane

po wcześniejszym ogłoszeniu zbiórki (2 razy w roku) 2.3. Odbiór selektywnie zbieranych odpadów

komunalnych wyszczególnionych poniżej: 2.3.1. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych o kodach 17 01

01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17

04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 09 04, 17 08 02, ex 20 03 99 2.3.2.

Zużytych opon o kodzie 16 01 03 2.3.3. Odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 2.3.4. Zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23* 2.3.5. Odpadów

niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulator,

i inne) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28*,

20 01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 80 2.3.6. Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32,

20 01 31 2.4. Zagospodarowanie odbieranych odpadów komunalnych w sposób uwzględniając poniższe

warunki: 2.4.1. W ramach zagospodarowania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady

zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla regionu małopolskiego. Podmiotu

odbierający zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

2.4.2. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych innych niż wyżej wymienione oraz

innych niż odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z

tektury, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpad metali, w tym odpady

opakowaniowe z metali, odpady tworzysz sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
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sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji ze

szczególnych uwzględnionej bioodpadów w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający

odpady zobowiązany jest do ich przekazania do odzysku, a w razie braku możliwości odzysku do

unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 2.4.3. W przypadku zbieranych

w sposób selektywny odpadów papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów

opakowaniowych z tektury, odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów

metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzysz sztucznych, w tym odpadów

opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, odpadów

ulegających biodegradacji ze szczególnych uwzględnionej bioodpadów, odbierając odpady zobowiązany

jest przekazać je do odzysku zgodnie z zapisami art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 2.4.4. W zakres zamówienia wchodzi również: a.

uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczania

wynikającego z przepełnienia pojemnika lub worka spowodowanego jego nieopróżnieniem lub brakiem

odbioru we właściwym czasie, jak również spowodowanego podczas czynności odbioru b. zakup,

właściwe oznakowanie oraz dystrybucja (przekazywanie) worków na poszczególne odpady do właścicieli

nieruchomości c. wyposażenie części nieruchomości w kontenery d. objazd wzdłuż drogi wojewódzkiej i

dróg powiatowych celem odebrania złożonych przy tych drogach (w szczególności przy przystankach

autobusowych) odpadów w workach na odpady stałe segregowane i niesegregowane odstawione przez

osoby z nieruchomości okresowo zamieszkanych (domki letniskowe) - w każdy poniedziałek w okresie od

15 kwietnia do 15 października 2.5. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie

realizacji zamówienia (rok 2019) wynosi: 1.610,0 Mg w tym: 2.5.1. 1.000,00 Mg - (BA) zmieszane

(niesegregowane) odpady komunalne 2.5.2. 460,00 Mg - odpady segregowane (Papier, tektura (PA),

Tworzywa sztuczne, drobny złom i metale kolorowe, opakowania wielomateriałowe (PL), Szkło białe i

kolorowe (SZ), Odpady biodegradowalne wytworzone w budynku (BIO)) 2.5.3. 20,00 Mg - (BIO2)

Odpady zielone (Odpady biodegradowalne (zielone) wytworzone poza budynkiem) 2.5.4. 1,0 Mg -

odpady niebezpieczne (lekarstwa, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory) 2.5.5. 120,00 Mg - odpady

wielkogabarytowe i zużyte opony 2.5.6. 4,00 Mg - odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2.5.7.

5,00 Mg - odpady budowlane i rozbiórkowe

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV:
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Kod CPV

90500000-2

90512000-9

90533000-2

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: Tak

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: Zamawiający nie przewiduje

udzielenie zamówień , o których mowa w artykule 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –

Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego;

zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z

Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju

zamówienia co zamówienie podstawowe tj. wykonywaniu usługi i/lub usług dla przedmiotowego zadania

a ilość usług zleconych w ramach zamówienia uzupełniającego będzie uzależniona od bieżących potrzeb

Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego -

zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka

konieczność.

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:
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miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-12-31

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: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał: a. Wpis do

rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem) w zakresie

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem b.

Zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami c. Wpis do

rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 tys. zł*

Informacje dodatkowe (*Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w

walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień

wystawienia dokumentu).

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i będącym w

odpowiednim stanie technicznym tj.: - co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania

zmieszanych odpadów komunalnych - co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania

selektywnie zebranych odpadów komunalnych - co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów

bez funkcji kompaktującej; Wyżej wymienione pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w

widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu
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odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Ponadto pojazdy muszą być

wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,

umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i

miejscach postojów (GPS) oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

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

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:

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
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca

na wezwania zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. W

zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej: a. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta

Gminy Gródek nad Dunajcem) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem b. Zezwolenie na transport odpadów

komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami c. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru

podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”. 2. W zakresie sytuacji

ekonomicznej lub finansowej: a. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500,0 tys. zł 3. W zakresie zdolności technicznej

lub zawodowej: a. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub 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 Przedmiotowy wykaz

należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. b. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tymi zasobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże: • bazę magazynowo-

transportową • pojazdy przystosowane do odbierania odpadów Przedmiotowy wykaz należy złożyć w

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w

wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100) 2. Wadium wnosi się przed

upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących

formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3.

gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i

1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

zamawiającego nr 41 8811 0006 0010 0100 1720 0009 z podaniem tytułu: „Wadium – Nr zamówienia:

IZP.271.14.2018: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad

Dunajcem w 2019 roku, a do oferty należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu. Za datę

wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

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:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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:
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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:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena (wartość oferty brutto) 60,00

Poziom ograniczenia masy odpadów i poziom recyklingu 20,00

Wysokość kar umownych 20,00

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

nieograniczony)

Tak

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:
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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:
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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:

Wzór umowy szczegółowo przewiduje i określa warunki istotnych zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy (w szczególności

§14 wzoru umowy): 1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144

ustawy PZP. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 2.1. zmiany rodzaju i

ilości frakcji odpadów komunalnych w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem. 2.2. Zmiany harmonogramu odbioru odpadów w sytuacjach

zwiększenia lub ograniczenia ilości odbieranych odpadów (w całości i dla poszczególnych frakcji), a

także wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych, zmiany obowiązujących przepisów oraz

innych zdarzeń, których nie dało się wcześniej przewidzieć. 2.3. zmiana trybu realizacji zamówienia w

zakresie: a. rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie,

że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, b. wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla

części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,

za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej

umowie, c. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części

zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za

zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej

umowie, d. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których

opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków

udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu

wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż

wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne

potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, - w

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w

szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie
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całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu

realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 2.4. zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego

umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a. koniecznością zapewnienia

bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, b. koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących

przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się

niecelowa, c. wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu

umowy w założony w dokumentacji przetargowej sposób, które nie były możliwe do przewidzenia w

momencie zawarcia umowy, d. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, e. koniecznością

wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. wystawienia faktury, zasad i

terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu

zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą z

okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, f. zaistnieniem niemożliwych do

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość,

zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu

widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu

społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym

obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, g.

zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej,

ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem

możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 2.5. porządkujące i informacyjne zmiany

postanowień umowy, w szczególności związane ze: a. zmianą formy zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, b. zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą

warunków realizacji umowy, c. zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)

strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 2.6. zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie

Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o

których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy

wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom

tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została

likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą
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Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę

wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 2.7.

zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-

gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta

środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na

skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w

przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia

umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych i umów z instytucjami

współfinansującymi lub kredytującymi realizację przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczności

uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 2.8. inne zmiany postanowień umowy związane z

zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3.

Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie

pisemnej pod rygorem nieważności.

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: 2018-12-05, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

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
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

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 Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu

kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29

ust. 4 ustawy PZP. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z

późn. zm.). Wymagania powyższe dotyczy pracowników nadzorujących i koordynujących realizację

usługi ze strony Wykonawcy, a także pracowników którzy będą wykonywać bezpośrednio zamówienie

(operatorzy sprzętu, kierowcy, pracownicy fizyczni).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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