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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499248-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Oława: Usługi związane z odpadami
2018/S 218-499248
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Oława
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
Oława
55-200
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Wołowicz
Tel.: +48 713133044
E-mail: przetarg@gminaolawa.pl
Faks: +48 717234634
Kod NUTS: PL518
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.gminaolawa.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.gminaolawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z
terenu gminy Oława
Numer referencyjny: RG.271.25.2018.ZP

II.1.2)

Główny kod CPV
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90500000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Oława

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych w Gać (Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Spółka z o.o., Gać
90, 55-200 Oława), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 800), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
przyjętego uchwałą XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Aktualnego Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Oława. System odbierania odpadów komunalnych obejmuje również
odpady komunalne powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej za wyjątkiem cmentarzy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie ulotek informacyjnych o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w
formie ilustracji pojemników/worka wraz z opisem jakie odpady należy gromadzić w pojemnikach/worku / Waga:
20
Kryterium jakości - Nazwa: Zorganizowanie akcji zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sesji jesiennej z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Oława / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 10 000 PLN (dziesięć
tysięcy złotych), w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, które określone
zostały przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. 2.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: Wykonawca
spełni warunek, jeżeli: 1) posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie odpadów objętych
przedmiotem zamówienia, wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. - o odpadach (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 1987 ze zm.); 2) posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów objętych
przedmiotem zamówienia, wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. - o odpadach (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) obejmujące gminę Oława; 3) posiada aktualny wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego
przez Wójta Gminy Oława; 4) posiada aktualny wpis do rejestru BDO (rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.). 3. Zamawiający wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1)Aktualnego zezwolenia właściwego organu na zbieranie odpadów
objętych przedmiotem zamówienia, wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. - o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.);2)Aktualnego zezwolenia właściwego organu na transport odpadów
objętych przedmiotem zamówienia, wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. - o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) obejmującego gminę Oława; 3) Aktualnego zaświadczenia o wpisie do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
prowadzonego przez Wójta Gminy Oława; 4) Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO (rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami). 3.Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
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do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie powinno zostać sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ. 4. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (zwane JEDZ), w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Wykonawca składając formularz w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) wypełnia: część I, część II – informacje
dotyczące Wykonawcy, część III – podstawy wykluczenia (w zakresie przesłanek wykluczenia – art. 24 ust.
1 oraz ust. 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp), część IV – Kryteria kwalifikacji (warunki udziału w postępowaniu). W
odniesieniu do części IV formularza, Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji alfa części
IV formularza.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert; 2) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego. 3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych 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; 5) Zaświadczenia 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 społeczne lub zdrowotne,
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 tych 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; 6) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 7) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec
niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, sporządzonego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 8) Oświadczenia wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; 9) Oświadczenia wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
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podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), sporządzonego według wzoru stanowiącego
załącznik nr 9 do SIWZ. 2. W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego
zamówienia, oświadczenie tzw. JEDZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) wykaże się
posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN; b)
wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN na wszystkie
zdarzenia. 2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie tych podmiotów, do udostępnienia zasobów, powinno zostać przedłożone wraz z ofertą, i w
swojej treści zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; tego, czy
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy z dnia 29.1.2004
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). 6. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa oświadczenie (tzw. JEDZ), o którym mowa w pkt III.1.1) 4. dotyczące tych podmiotów.
Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, będzie zobowiązany do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt III.1.2)1. ppkt 3)-9). 8. Zmawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj.: najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Wykazu usług wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr
4 do SIWZ; 2) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (oraz podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp)
warunek określony w pkt III.1.3)1. ppkt 1 zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże się
wymaganym doświadczeniem. W zakresie spełnienia warunku określonego w pkt III.1.1)2., wymagania te
muszą być spełnione przez Wykonawcę, który faktycznie będzie realizować zamówienie, do którego wykonania
wymagane jest posiadanie określonych zezwoleń. W zakresie spełnienia warunków określonych w pkt III.1.3.)1.
ppkt 2) oraz III.1.2)1., wymagania te mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa
w pkt III.1.1)4., III.1.2)1. ppkt 3)-9) oraz III.1.1)3., składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. 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 17.2.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W
powyższym przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wezwania Wykonawcy do złożenia
powyższych dokumentów lub oświadczeń, z zastrzeżeniem możliwości wezwania Wykonawcy do potwierdzenia
aktualności posiadanych dokumentów lub oświadczeń.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 1) wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, która łącznie spełni poniższe wymagania związane
z odbieraniem i transportem lub odbieraniem i zagospodarowaniem: a) odpadów komunalnych zmieszanych
w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg, z zastrzeżeniem, że realizacja odbioru tych odpadów miała zostać
wykonana w ciągu okresu nie dłuższego niż 12 następujących po sobie miesięcy; b) odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 Mg, z zastrzeżeniem, że realizacja odbioru tych
odpadów miała zostać wykonana w ciągu okresu nie dłuższego niż 12 następujących po sobie miesięcy;
c) odpadów komunalnych w podziale na frakcje papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła w łącznej ilości nie
mniejszej niż 100 Mg, z zastrzeżeniem, że realizacja odbioru tych odpadów miała zostać wykonana w ciągu
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okresu nie dłuższego niż 12 następujących po sobie miesięcy. 2) wykaże się dysponowaniem specjalistycznymi
jednostkami transportowymi z zainstalowanymi nadajnikami GPS umożliwiającymi śledzenie całej trasy
pojazdu (od momentu wyjazdu z bazy do momentu zjazdu na bazę), tj.: a) co najmniej 1 samochodem
specjalnym (śmieciarką) o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, przystosowanymi do
opróżniania pojemników o pojemnościach od 60 l do 7 000 l; b) co najmniej 1 samochodem przystosowanym
do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach; c) co najmniej 1 samochodem przystosowanym do
odbioru kontenerów; d) co najmniej 2 samochodami specjalnymi (śmieciarka) o konstrukcji zabezpieczającej
przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach od 60 l do 1 100
l. Wszystkie w/w samochody muszą spełniać normę emisji spalin co najmniej EURO 5.2. Jeżeli wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt III.1.2)1.: 1) ppkt 3 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) ppkt 4-6– składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 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, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt
1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę zgodnie z
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i postanowieniami zawartymi w zał. nr 6 do
SIWZ tj. we wzorze umowy. 2. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp określone
zostały we wzorze umowy, będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/02/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Gminy Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2019 rok
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy zobowiązani są za pośrednictwem miniPortalu złożyć w ramach oferty następujące oświadczenia
i dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) Formularz ofertowy, sporządzony na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru – Pełnomocnictwo (w postaci elektronicznej w formie oryginału
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza - opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza).
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument (w postaci
elektronicznej w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza) ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego. 4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
tzw. JEDZ.
2. 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 pkt III.1.3)2., 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
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zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt III.1.3)3. stosuje się. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4.Wykonawca mający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.1.2)1. ppkt 3, składa
dokument, o którym mowa w pkt III.1.3)2 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt III.1.3)3. stosuje się. 5. W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://
www.bip.gminaolawa.pl
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Szczegółowe kwestie odnoszące się do postępowania odwoławczego przedstawione są rozdziale 2 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2018
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