Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.mikolajkipomrskie.pl
Ogłoszenie nr 366697 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.
Mikołajki Pomorskie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy
niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe

prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich, krajowy numer
identyfikacyjny 53451700000, ul. ul. Dzierzgońska 2, 82433 Mikołajki Pomorskie,
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 6404357 w. 20, e-mail b.podlaska@wp.pl,
faks 556 404 461.
Adres strony internetowej (URL): www.mikolajkipomorskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i
w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.mikolajkipomorskie.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.mikolajkipomrskie.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:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, w zamkniętymn nieprzeźroczystym opakowaniu zaadresowanym
na ades zamawiającego Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2,82-433
Mikołajki Pomorskie.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI
POMORSKIE
Numer referencyjny: RGII.271.6.2016
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
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: Przedmiotem zamówienia
jest odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy
Mikołajki Pomorskie, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze
zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r poz.122), uchwałą Sejmiku
Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla
Województwa Pomorskiego 2018, przepisami Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, a także innymi przepisami prawa.
1) Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) , odpady zielone (20 02 01) oraz
pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, Wykonawca jest
obowiązany przekazać do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Pomorskiego lub w przypadku awarii tej instalacji do
instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 2) Odpady
selektywne Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w
art. 17 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 3)
Zbiórka odpadów komunalnych będzie miała miejsce bezpośrednio z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy oraz gniazd zlokalizowanych na terenie Gminy
(liczba gospodarstw - załącznik nr 11). a) odpady komunalne zmieszane w
pojemnikach o minimalnej pojemności 110 litrów; b) odpady komunalne

segregowane – wyselekcjonowane z odpadów komunalnych , zbierane w
pojemnikach odpady opakowaniowe bez zawartości takie jak: papier i tektura;
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale; szkło, odbierane z
„gniazd” w miejscowościach w wyznaczonych przez Zamawiającego z pojemników
o minimalnej pojemności 110 litrów; c) odpady ulegające biodegradacji (odpady
zielone) - kompostowane przez właścicieli nieruchomości przy pomocy
kompostowników przydomowych (nie są przedmiotem zamówienia); d) odpady
wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny – odpady, które nie mogą
być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach
– odbierane akcyjnie przez Wykonawcę o częstotliwości – dwa razy w roku we
wszystkich sołectwach; e) popiół i żużel – w okresie grzewczym 7 razy w sezonie raz
w miesiącu od października do kwietnia; Odpad jest gromadzony w workach o
pojemności od 30 litrów do 60 litrów. Odpad ten może być gromadzony w
pojemnikach o minimalnej pojemności 110 litrów. 7) Odbiór odpadów dokonywany
będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 8) Usuwanie odpadów
zgromadzonych luzem lub w workach, w miejscach do tego nieprzeznaczonych tzw.
dzikie wysypiska (szacunkowa ilość - 1 Mg/rok). Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia odpadów z tych miejsc z częstotliwością 2 razy w ciągu roku z
miejscowości Cieszymowo, Wilczewo i Dworek. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia minimum 52 000 sztuk worków do gromadzenia popiołu i żużli w
okresie trwania umowy. 9) Odbiór worków z odpadami zebranymi przez dzieci i
młodzież w akcjach „Sprzątania Świata” z miejsc wskazanych przez Zamawiającego
( szacunkowa ilość – 0,5/rok Mg). 10) Częstotliwość odbioru odpadów – załącznik nr
12. 11) Ilość odpadów odebrana przez wykonawców w 2015 r. oraz w okresie od I VI 2016 r. - załącznik nr 10. 12) Usługi należy wykonywać w godzinach od 7.00 do
18.00 . 3. Wykonawca powinien zapewnić odbiór odpadów z punktów trudno
dostępnych (szczególnie zimą, w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu )
poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z
punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. Dojazd do niektórych posesji
objętych niniejszym zamówieniem jest utrudniony ze względu na nieutwardzone lub
wąskie drogi. Wykonawca powinien zapewnić takie środki techniczne, aby odebrać
odpady komunalne. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca posiadał
samochód mały tj. na podwoziu do 6 t przystosowany do odbioru odpadów z posesji i
miejsc o utrudnionym dojeździe lub ewentualnie posiadać inne alternatywne środki.
4. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w
odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (wymagane poziomy recyklingu w roku 2017 – co najmniej 20%; w
2018r. – najmniej 30%, w 2019r. – najmniej 40 %). 5. Wykonawca zobowiązany jest
do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami frakcji odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012
r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (wymagane poziomy
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych powyżej
frakcji odpadów wynoszą w roku 2017 – co najmniej 45%, 2018 roku- najmniej 50%.
w 2019r. – najmniej 60 % ). 6. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w

danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie
odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania
masy tych odpadów (wymagane ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w roku 2017 – co najmniej 45%, w 2018r. – najmniej 40%
; w 2019r. - najmniej 40 %). 7. Załadunek i transport odpadów powinien odbywać się
za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122),: 1) Zapewnienie przez cały
czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości
środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu
rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym
ofercie. 2) Użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług. Pojazdy te
winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i
widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie
na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy. 3) Odbieranie i
transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z
przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów
umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami
ciężarowymi. 4) Zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na
drogę, a także przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu. 5) Zachowanie
właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu
winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony
środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych
winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane. 6) Pojazdy wyposażone w
system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego
umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu pojazdu i miejscach postoju, czujników zapisujących dane o miejscach
wyładunku odpadów, wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające
sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 8. Wykonawca będzie prowadził
ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Wykonawca będzie
przekazywał Zamawiającemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach półroczne sprawozdania, do końca miesiąca następującego po upływie
półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera: 1) Informację o masie
poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich
zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane
odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady
zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania oraz odpadów segregowanych. 2) Informację o masie odpadów
komunalnych odebranych, ulegających biodegradacji: przekazanych do składowania
na składowisko odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na składowisku
odpadów i sposobie ich zagospodarowania. 3) Liczbę właścicieli nieruchomości, od
których zostały odebrane odpady komunalne. 4) Wskazanie właścicieli
nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z

regulaminem oraz z zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów. 5) Adresy
nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie są ujęte w bazie
danych prowadzonej przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zobowiązuje
Wykonawcę do dostarczenia w razie konieczności pojemników do segregacji
odpadów PAPIER, PLASTIK i SZKŁO o pojemności 1100 litrów, w miejscach tzw.
„ gniazda” wskazanych przez Zamawiającego, w okresie trwania umowy w ilości 10
szt. na PLASTIK , 5 szt. na SZKŁO i 5 szt. na PAPIER. 11. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonania
zamówienia, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90513100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
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:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 30/06/2019
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: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności. 1)
Posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołajki Pomorskie
prowadzonego przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie. 2. Posiadają aktualne
zezwolenie na transport odpadów komunalnych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość
co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co
najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu i zbieraniu odpadów komunalnych z
nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 650 000,00 zł w ciągu następujących po
sobie 12 miesięcy. 2) Dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do
odbierania odpadów zmieszanych komunalnych tj. dwoma pojazdami
przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz jednym
pojazdem przystosowanym do odbierania o podwoziu do 6 t. 3) Dysponuje
przynajmniej 2 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do
kierowania pojazdami ciężarowymi o dmc pow. 3,5 t i min. 3 letnie doświadczenie w
kierowaniu pojazdami ciężarowymi typu śmieciarka o dmc pow. 3,5 t ( przez lata
doświadczenia należy rozumieć łączny okres zatrudnienia na stanowisku kierowcy
pojazdu ww. typu). Załącznik nr 14 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
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(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 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:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu. 9) Zaświadczenie właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta
Gminy Mikołajki Pomorskie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach). 2) Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych.
3) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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 a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku potencjału technicznego – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4
do SIWZ. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 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
Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZW W terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.( Załącznik nr 6 do SIWZ)
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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie:
piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu
składani ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach
określonych w art.45 ust.6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sztumie 66
8309 0000 0000 0130 2000 0020 z adnotacją „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mikołajki
Pomorskie”. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub niw wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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:
nie
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:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena brutto za 12 miesięcy miesięcy – znaczenie 80
aspekt środowiskowy
20

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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy mogą być wprowadzone na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się również zmiany postanowień umowy w
szczególnych okolicznościach nie możliwych do przewidzenia w czasie podpisania
umowy. 3. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają
pisemnej zgody obu stron 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: 22/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):

nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: 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:

