1 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=06153...

Ogłoszenie nr 527941-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: ODBIÓR
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 01 99 – INNE NIEWYMIENIONE
FRAKCJE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY - POPIÓŁ
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
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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: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 51073404900000, ul. ul. Lubelska 53 , 10410
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 513 71 01, e-mail
b.baginska@zgok.olsztyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://zgok.olsztyn.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: Podmiot prawa publicznego
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://zgok.olsztyn.pl/zamowienia-publiczne/
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://zgok.olsztyn.pl/zamowienia-publiczne/

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:
w formie pisemnej
Adres:
ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW O KODZIE 20 01 99 – INNE NIEWYMIENIONE FRAKCJE ZBIERANE W SPOSÓB
SELEKTYWNY - POPIÓŁ
Numer referencyjny: ZGOK/PN/7/2018
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 odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - popiół. W ramach zamówienia
Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego z czterech lokalizacji – z ZUOK w
Olsztynie ul. Lubelska 53 i 3 Stacji Przeładunkowych: Trelkowo, Polska Wieś i Medyny. 2.
Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części,
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jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów o
kodzie 20 01 99 przeznaczonych do zagospodarowania w ramach zamówienia 3. Ilość odpadów o
kodzie 20 01 99 przeznaczonych do zagospodarowania w ramach zamówienia: 1815 Mg, w tym: 1400
Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 415 Mg w ramach opcji. 4. Ze względu na przedmiot,
zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami: 4.1. Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.); 4.2. Ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21); 4.3. Ustawa z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289); 4.4. Uchwała
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXIII/523/16 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie
uchwalenia Planu Gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022
oraz innych przepisów mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia. 5. Wymagania narzucone
art. 29 ust. 3a ustawy PZP: Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby
następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące rozdrabniania
odpadów wielkogabarytowych były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), tj. wszystkie prace
pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców. 6. Wykonawca lub podwykonawca
zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji
zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego
pracownika.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90533000-2
90511000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(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: 1.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu: Zamawiający może udzielić ww. zamówień w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług (tj. wyłonionemu w
niniejszym postępowaniu), zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli zostało
ono przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem oraz całkowita jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone, jeżeli będą zachodziły okoliczności
powodujące konieczność ich udzielenia. Ww. zamówienia zostaną udzielone na warunkach
określonych dla zamówienia podstawowego. Zakres przewidywanych zamówień, o których mowa w
niniejszym Rozdziale: 2.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w kodzie 20 01 99 – inne nie
wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) do wartości 180 000,00 zł netto, tj 41
746,87 euro.
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: 9 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2018 roku (do 9 miesięcy
licząc od daty podpisania umowy), przy czym przewiduje się możliwość przedłużenia terminu
maksymalnie o 12 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie
na: a. transport odpadów o kodzie 20 01 99 (popiół) lub b. transport i zbieranie odpadów o kodzie
20 01 99 (popiół) lub c. transport i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 99 (popiół), wydane w
drodze decyzji przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów
zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519 ze zm.) (dalej: POŚ)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
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:
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)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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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:
1. Odpis 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 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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:
1. aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 20 01 99 (popiół) lub 2. aktualne zezwolenie
na transport i zbieranie odpadów o kodzie 20 01 99 (popiół) lub 3. aktualne zezwolenie na transport
i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 99 (popiół), wydane w drodze decyzji przez organ
właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z ustawą Prawo
Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) (dalej:
POŚ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą
nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w Sekcji III.4. pkt 1
niniejszego ogłoszenia. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć
wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających
pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa. 2. W zakresie nie
uregulowanym w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca
2016 roku poz. 1126). 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). 4. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.4. pkt 1 niniejszego ogłoszenia, składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. 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. 4, 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, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który
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polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.4.
pkt 1 niniejszego ogłoszenia. W tym celu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia ww. dokumentu w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień jego złożenia. 7. Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w Sekcji III.4. pkt 1 niniejszego
ogłoszenia podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia (jeżeli jest już znany na etapie postępowania składania ofert), a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy PZP. W tym celu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia ww. dokumentu w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień jego złożenia. 8. W przypadku
wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji
III.4. pkt 1 niniejszego ogłoszenia, ust. 4 i 5 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4) i III.5. niniejszego ogłoszenia, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne. 10. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu
zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące
spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do
urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące
na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich
dokumentów wymienionych w Sekcji III.4. pkt 1 niniejszego ogłoszenia. 11. Oświadczenia, o
których mowa w niniejszym ogłoszeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 12. Dokumenty, o których mowa w
niniejszym ogłoszeniu , inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 11, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
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Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 16. W przypadku, o którym mowa w 9 powyżej,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. INFORMACJE
DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ SIWZ 1. Treść oferty musi odpowiadać treści
SIWZ. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest potwierdzić, że zamówienie zostanie
wykonane zgodnie z treścią SIWZ, w szczególności zgodnie z OPZ. Ponieważ przedmiotem
zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 99 (inne
niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół) w sposób powodujący
przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, Wykonawca zobowiązany jest
udowodnić, że zagospodarowanie ww. odpadów będzie następowało poprzez podmiot posiadający
zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzane odpadów o kodzie 20 01 99.
Zamawiający uzna, że w tym zakresie Oferta Wykonawcy jest zgodna z treścią SIWZ, jeżeli
Wykonawca przedstawi: 1.1 dokument (dokumenty), o którym mowa w Sekcji III.5.1 pkt 2. – 3.
niniejszego ogłoszenia lub 1.2 przedstawiając dokument (dokumenty), o którym mowa w Sekcji
III.5.1 pkt 1. złoży wraz z Ofertą dokumenty potwierdzające, że odpady o kodzie 20 01 99 (inne
niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół) zostaną zagospodarowane przez
podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
Takimi dokumentami będą umowy z firmami posiadającymi uprawnienia do zbierania lub
przetwarzania odpadów o kodzie o kodzie 20 01 99 (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny – popiół)wraz z aktualnymi na dzień składania ofert zezwoleniami wydanymi w drodze
decyzji przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.
2.Wykonawca, który, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. uprawnień
i kompetencji, składa tylko dokument, o którym mowa w Sekcji III.5.1 pkt 1. (pozwolenie na
transport odpadów o kodzie 20 01 99 (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny –
popiół), zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej
(dotyczące podwykonawcy). Zamawiający informuje, że umowy z firmami posiadającymi
uprawnienia do zbierania lub przetwarzania odpadów o kodzie 20 01 99 (inne niewymienione
frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół) wraz z aktualnymi na dzień składania ofert
zezwoleniami tych firm, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2. powyżej stanowią treść oferty i nie
podlegają uzupełnieniom na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

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
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:
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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:
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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 jednostkowa brutto Oferty

90,00

ocena jednostek transportowych w oparciu o spełnienie normy EURO 6 dla emisji spalin 10,00

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):
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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
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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:
Projektu umowy zamieszczony na stronie internetowej http://zgok.olsztyn.pl/zamowieniapubliczne/

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej
lub w kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. 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. 3. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej musi zostać wpłacone przelewem na
wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu,
Zamawiający wyraża zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4. Zgodnie z
art. 149 ustawy PZP w trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokości. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci
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gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja powinna mieć charakter abstrakcyjny, to
jest winna zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi,
kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
wskazujące na zaistnienie okoliczności w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających abstrakcyjność
gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż termin wykonania zamówienia
powiększony o 30 dni. Gwarancja musi umożliwiać Zamawiającemu złożenie żądania wypłaty z
gwarancji, aż do ostatniego dnia jej obowiązywania. Treść gwarancji podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego. 7. Gwarancja taka winna zawierać ponadto następujące elementy: a) nazwę
dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności
gwarancji. klauzule o: e) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub
jakakolwiek modyfikacja Warunków Umowy lub usług, które mają zostać wykonane zgodnie z
Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone
między Zamawiającym (Beneficjentem), Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z
odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. f) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania
o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta. g) treści:
„Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Beneficjenta.” 8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać
prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby
Zamawiającego. Przedstawiciel gwaranta (Pełnomocnik) ma obowiązek złożyć wraz z
pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa
do reprezentowania gwaranta. 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP. 10. Zamawiający dokona
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania całości
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą uznania przez
Zamawiającego należytego wykonania zamówienia będzie zrealizowanie całości zobowiązań
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wynikających z zawartej umowy bez wad.

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:
1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 2.
Możliwość zmian Umowy istnieje w razie: a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art.
3571 kodeksu cywilnego, b) zaistnienia siły wyższej, c) wystąpienia okoliczności, na które żadna ze
Stron nie miała wpływu, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, e) zmiany
wielkości strumienia odpadów wpływających do Zamawiającego, 3. W okolicznościach określonych w
ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące
terminu wykonania, ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania, oraz wartości
umowy. 4. Zamawiający wskazuje, iż zakres dopuszczalnych zmian będzie odpowiadał zakresowi, w
jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku
przyczynowo - skutkowym z terminem wykonania umowy. 5. W żadnym przypadku postanowień
niniejszej klauzuli nie należy interpretować jako udzielenie zgody na dowolne roszczenie stron do
żądania zmiany Umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy
wymaga zgody drugiej Strony. 6. Zmiana umowy jest również możliwa w przypadkach określonych w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 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: 2018-03-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
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:
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie dopuszcza i nie
przewiduje składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu. 5. Zamawiający nie ustala przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego ani dołączenia katalogu elektronicznego do oferty oraz nie dopuszcza takiej
możliwości. 6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie stawia wymagań by przy realizacji
zamówienia uczestniczyły osoby: a. zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę, b. bezrobotne, c. młodociane, d. niepełnosprawne, e. inne niż określone w pkt b-d, o
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 roku
nr 43, poz. 225 z późn. zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym
zakresie. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w
walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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