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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306634-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Międzyrzecz: Usuwanie i obróbka odpadów
2014/S 173-306634
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
Osoba do kontaktów: Tomasz Dembowy
66-300 Międzyrzecz
POLSKA
Tel.: +48 957426930
E-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
Faks: +48 957426979
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.miedzyrzecz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych i utrzymania ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 1.1.2015 r. do 31.12.2016 r.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Międzyrzecz.
Kod NUTS PL431
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ciągły i niezawodny odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 1.1.2015r. do 31.12.2016 r.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) Zmieszane odpady komunalne zebrane w pojemnikach (pojemnik koloru czarnego),
2) Odpady zebrane selektywnie w pojemnikach/workach z podziałem na pięć frakcji:
a) papier, tektura (pojemniki lub worki koloru niebieskiego opisane „papier”),
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (pojemniki lub worki koloru żółtego opisane
„metale, tworzywa sztuczne”),
c) szkło bezbarwne (pojemniki lub worki koloru białego opisane „szkło bezbarwne”),
d) szkło kolorowe (pojemniki lub worki koloru zielonego opisane „szkło kolorowe”),
e) ulegające biodegradacji (pojemniki koloru brązowego opisane „bio-odpady”),
3) przeterminowane leki zebrane w specjalnych zamykanych pojemnikach przeznaczonych na przeterminowane
leki ustawionych w 3 aptekach zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz tj.:
a) Apteka „Ratuszowa”, ul. Rynek 2, 66-300 Międzyrzecz
b) Apteka „Aspirynka”, Os. Centrum 3, 66-300 Międzyrzecz
c) Apteka „Grodzka”, ul. Zachodnia 8, 66-300 Międzyrzecz
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji aptek. Zmiana lokalizacji obejmuje teren miasta
Międzyrzecz.
4) Odpady zebrane selektywnie na nieruchomości, takie jak:
a) sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,
c) zużyte baterie i zużyte akumulatory,
d) przeterminowane leki,
e) chemikalia (farby, rozpuszczalniki itp.),
f) budowlane i rozbiórkowe,
g) odpady wielkogabarytowe,
h) zużyte opony,
3. Wielkość zamówienia:
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych w okresie realizacji zamówienia wynosi 15 600 Mg, w tym:
na obszarze wiejskim 3 120 Mg,
na obszarze miejskim 12 480 Mg.
W wyżej przedstawionej ilości odpadów zawarte są odpady zebrane selektywnie z podziałem na pięć frakcji:
a) papier, tektura – w ilości szacunkowej 1 404 Mg,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – w ilości szacunkowej 2 652 Mg,
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c) szkło bezbarwne i szkło kolorowe – w ilości szacunkowej 1 560 Mg,
d) odpady ulegające biodegradacji – w ilości 5 460 Mg,
e) sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, zużyte baterie i zużyte
akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki itp.), budowlane i rozbiórkowe, odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony w łącznej szacunkowej ilości 624 Mg.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów także wówczas, gdy ilość odpadów wzrośnie nie więcej niż
1,5 %.
Odbioru odpadów wymienionych w pkt. 2 należy przeprowadzać pojazdami przystosowanymi do odbioru
poszczególnych frakcji odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi
i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z taką częstotliwością,
która zapewni nieprzepełnienie pojemników, lecz nie rzadziej niż:
1) odpady komunalne segregowane:
a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale,
c) szkło bezbarwne,
d) szkło kolorowe,
- raz w miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej,
- raz na tydzień w przypadku zabudowy wielorodzinnej,
2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane):
a) na terenie miasta – raz w tygodniu (co 7 dni),
b) na terenach wiejskich – raz na dwa tygodnie (co 14 dni),
3) odpady ulegające biodegradacji:
a) w okresie letnim (od kwietnia do września) – raz w tygodniu (co 7 dni),
b) w okresie zimowym (od października do marca) – raz na dwa tygodnie (co 14 dni),
4) odpady wielkogabarytowe – raz w miesiącu (po telefonicznym zgłoszeniu właściciela nieruchomości bądź
Zamawiającego),
5) przeterminowane leki - w terminie 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w
harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi
odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 – 22.00.
6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu w miejscu gromadzenia i załadunku
odpadów w dniu odbioru odpadów oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym
samochodów, pojemników, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych na terenie
poszczególnych nieruchomości w pojemnikach i workach zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.
8. Szacunkowa liczba punktów adresowych, z których odbierane będą odpady przedstawia się następująco:
1) teren wiejski – 1 575 punktów adresowych., na których zamieszkuje 5 705 mieszkańców
2) teren miasta – 1 602 punkty adresowe, na których zamieszkuje 16 190 mieszkańców
Wykonawca wykona zamówienie także wówczas, gdy łączna liczba punktów adresowych, z których Wykonawca
odbierać będzie odpady komunalne wzrośnie o nie więcej niż:
- 4 % liczby punktów adresowych w mieście,
- 5,5 % liczby punktów adresowych na terenie wiejskim.
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9. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich nieruchomości w pojemniki/worki służące do
zbierania odpadów komunalnych przy zachowaniu podziału na selektywną zbiórkę poszczególnych frakcji
odpadów, o których mowa w punkcie 2, ppkt. 1, 2 oraz apteki w pojemniki, o których mowa w punkcie 2,
ppkt.3:
1) w terminie gwarantującym mieszkańcom ciągłość wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów, jednak nie później niż od 1.1.2015 r. – nieruchomości wymienionych w przekazanym wykazie,
2) w terminie 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o lokalizacji nowej nieruchomości
zamieszkałej, oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym (w budynkach jednorodzinnych będą to 2 pojemniki sztywne jeden na odpady zmieszane i drugi
na odpady ulegające biodegradacji oraz worki, natomiast w budynkach wielorodzinnych będą to pojemniki
bądź kontenery – ważne aby były odpowiednio opisane i w odpowiednim kolorze). W przypadku pojemników
jednorazowego użytku (worków) Wykonawca dostarcza je właścicielom nieruchomości w dniach odbioru
poszczególnych frakcji odpadów w nich gromadzonych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków.
Mycie i dezynfekcja pojemników powinny odbywać się według ustalonego harmonogramu przygotowanego
przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Wielkość pojemnika powinna odpowiadać liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilości
wytwarzanych odpadów. Minimalne pojemności poszczególnych pojemników zostały określone w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz. Według danych z ostatnich miesięcy
mieszkaniec gminy Międzyrzecz średnio wytwarza 21 kg odpadów zmieszanych miesięcznie. Zaleca się
wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych o
pojemności nie mniejszej niż:
- na terenie miasta – 35 l/osobę,
- na terenie wiejskim z uwagi na odbiór odpadów raz na dwa tygodnie – 70 l/osobę.
Wykonawca winien uzgodnić z właścicielem ilość i wielkość pojemników do gromadzenia poszczególnych frakcji
odpadów. Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi Wykonawca wyposaża w odpowiednią
ilość i rodzaj pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych także w sytuacji, gdy
uzgodnienie z właścicielem nieruchomości ogranicza wyposażenie tej nieruchomości jedynie do pojemników do
nieselektywnej zbiórki odpadów.
Zamawiający przekaże wykonawcy wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców w dniu zawarcia umowy.
Dla ułatwienia sporządzenia oferty, Zamawiający przekazuje zestawienie punktów adresowych wraz z liczbą
mieszkańców, które stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
10. Wyposażenie przez Wykonawcę nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z tych nieruchomości w
okresie od 1.1.2015r. do 31.12.2016r. w rozmiarze przekraczającym ilości i liczby określone w punktach
poprzedzających, będzie wymagało udzielenia zamówienia uzupełniającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielami nieruchomości miejsca lokalizacji pojemników
a także do wyposażenia w pojemniki nowych nieruchomości, jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.
Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników,
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego dostarczenia pojemników na
swój koszt. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
12. Jeżeli wielkość lub ilość dostarczonych pojemników nie odpowiada ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość i/lub ilości wytwarzanych odpadów, Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady komunalne z
częstotliwością większą niż podana w pkt. 4.
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13. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzieży
i tekstyliów z materiałów naturalnych, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, przeterminowanych leków,
chemikaliów (farby, rozpuszczalniki itp.), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon na terenie
gminy Międzyrzecz. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takiej zbiórki w formie mobilnego punktu,
4 razy w terminie obowiązywania umowy (jedna zbiórka na pół roku), przy czym każdorazowo termin odbioru
odpadów musi być bezwzględnie uzgodniony z Zamawiającym.
14. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w tym również selektywnie
zebranych, zgodnie uchwałą Nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012
roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z
perspektywą do 2020 roku oraz uchwałą Nr XXXIII/351/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w
sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą
do 2020 roku.
15. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć Zamawiającemu w terminie nie później niż na jeden
tydzień przed podpisaniem umowy, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością
ich odbioru wymienioną w punkcie 4 oraz harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników oraz uzgodnić je z
Zamawiającym, przy czym Wykonawca w harmonogramach musi przewidzieć występowanie świąt i dni wolnych
od pracy.
16. Wykonawca zobowiązany jest poinformować właściciela nieruchomości zamieszkałej w skuteczny
sposób (np. za pomocą mediów, ulotek, broszur, plakatów wywieszonych na słupach ogłoszeniowych oraz
dostarczonych do spółdzielni mieszkaniowych, zarządców i sołtysów, a także przy pomocy pism adresowanych
indywidualnie) o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o harmonogramie mycia i dezynfekcji
pojemników nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.
17. Zmiany harmonogramu w trakcie realizacji umowy wymagać będą zgody Zamawiającego. O
zaakceptowanych zmianach wykonawca zobowiązany będzie poinformować pisemnie użytkowników systemu
nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do odbioru odpadów według zmienionego harmonogramu.
18. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia mieszkańcom gminy Międzyrzecz:
1) uzyskania informacji na temat świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych, terminu odbioru odpadów oraz innych informacji związanych z realizacja zamówienia,
2) zgłaszania skargi i uwag dotyczących zakresu i jakości wykonywanych usług przez udostępnienie adresu email oraz numeru telefonu w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
18. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów,
transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów
uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
19. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji obejmują:
1) Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji w zakresie nieprzestrzegania przez właścicieli
nieruchomości postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz,
w zakresie gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach. W przypadku wykrycia nieprawidłowości,
Wykonawca zobowiązany jest:
a) niezwłocznie sporządzić notatkę służbową uwzględniającą m.in. adres punktu odbioru odpadów oraz opis
nieprawidłowości wraz z dokumentacją fotograficzną (w wersji cyfrowej, sporządzoną w sposób pozwalający
udokumentować formę i zakres naruszenia oraz lokalizację zdarzenia, z widoczną na zdjęciu datą),
b) niezwłocznie przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną w/w dokumentacji najpóźniej w następnym dniu
roboczym po udokumentowaniu zaistniałej sytuacji, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
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Wykonawca zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały okres świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 3 miesiące po jej zakończeniu.
2) Przekazywanie Zamawiającemu informacji o wynikach okresowych kontroli pojemników i kontenerów
przeprowadzonych pod kątem wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Ustala się minimalną miesięczną ilość przeprowadzonych kontroli w wysokości
0,5 % ogólnej ilości nieruchomości. Kontrolą należy objąć nieruchomości zabudowane budynkami jedno i
wielorodzinnymi na terenach wiejskich i miejskich, proporcjonalnie do ich liczby. Wybór nieruchomości do
kontroli powinien być tak przeprowadzony aby uniknąć wielokrotnego kontrolowania tych samych nieruchomości
chyba, że w wyniku kontroli stwierdzono zbieranie odpadów niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Międzyrzecz. W przypadku stwierdzenia naruszenia Wykonawca zobowiązany
jest:
a) niezwłocznie sporządzić notatkę służbową uwzględniającą m.in. adres punktu odbioru odpadów oraz opis
nieprawidłowości w tym szacunkowy zakres naruszenia, wraz z dokumentacją fotograficzną (w wersji cyfrowej,
sporządzoną w sposób pozwalający udokumentować formę i zakres naruszenia oraz lokalizację zdarzenia z
widoczną na zdjęciu datą),
b) zestawienia danych z kontroli przeprowadzonych w danym miesiącu i przekazania tego zestawienia w
ramach przedkładanych Zamawiającemu raportów miesięcznych, do raportów dołącza się dokumentację dot.
kontroli w wersji elektronicznej, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały okres świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 3 miesiące po jej zakończeniu.
3) Przekazywanie Zamawiającemu drogą elektroniczną dziennych raportów o ilości i rodzaju odebranych
odpadów komunalnych z terenu gminy Międzyrzecz, nie później niż do godz. 12 następnego dnia roboczego.
4) Przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z wykonywanych usług odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym raportem.
Raporty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na piśmie oraz drogą elektroniczną (w formie ustalonej z
Zamawiającym).
5) Przekazywanie Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (w formie uzgodnionej z
Zamawiającym) kwartalnych sprawozdań, spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z
2012 r. poz. 630), w których Wykonawca zawrze informacje na temat osiągniętych w danym kwartale poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane. Poziomy te obliczone muszą być na
podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z
Zamawiającym wartości współczynników wykorzystywanych do obliczania poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku. Uzgodnienie następuje drogą elektroniczną.
20. Przyjmując realizację niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za osiąganie
(za czas realizacji zamówienia) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku i innymi
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012r., poz. 645), oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
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przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z
2012 r. poz. 676);
21. Inne wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji
przedmiotu przez cały okres realizacji zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające
automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów
z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności (załadowanie odpadów, wyładowanie
odpadów), co 30 sekund lub częściej; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum
przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci
urządzenia monitorującego.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych - w uzgodnieniu z Zamawiającym - systemu monitorowania pracy sprzętu
obejmującego:
a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w
dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych, pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna
minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości
pamięci urządzenia monitorującego,
b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie gminy Międzyrzecz, z
dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac,
c) odtwarzanie i analizę „historii" pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na
podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu.
3) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobowiązany jest do utrzymywania i wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego:
a) w odpowiedni sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny umożliwiający wykonywanie funkcji opisanych w
powyższych podpunktach, a także zapewnienie nieprzerwanego dostępu Zamawiającemu w dowolnym czasie
do danych opisanych w powyższych podpunktach poprzez sieć internetową (aktualizacja danych: w trakcie
prowadzenia odbierania i zagospodarowania odpadów nie rzadziej, niż co minutę, w pozostałym okresie nie
rzadziej niż raz na dobę),
b) w niezbędne dla funkcjonowania systemu elementy zapewniające ciągłą i niezawodną pracę, w
szczególności w zasilanie awaryjne typu UPS umożliwiające pracę systemu przez min. 1 godz. po zaniku
napięcia w sieci energetycznej.
4) Wykonawca zapewni upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, możliwość przejazdu wraz z
pracownikiem firmy wywozowej trasą odbioru odpadów celem sprawdzenia prawidłowości świadczenia
usługi.
5) Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie ochrony danych osobowych właścicieli nieruchomości,
poprzez posiadanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zabezpieczenia informatycznego oraz umożliwienie
Zamawiającemu sprawowania kontroli nad przekazanym zbiorem danych osobowych.
6) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię
aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
obejmującej okres realizacji zamówienia, na kwotę nie niższą niż 2 000 000 PLN. W przypadku, gdy termin
obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed
upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90510000, 90500000, 90512000, 90513000

II.1.7)

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

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2016

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 40 000
PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 – tekst
jednolity z późn. zm.),
2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania
ofert, tj. do dnia 20.10.2014 r., do godz. 9:00
Uwaga:
3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub
poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c) kwotę gwarancji lub poręczenia;
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e) zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy
na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy";
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4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce – nie bindować i nie zszywać z ofertą,
kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta
bindowana itp.).
5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na
rachunku bankowym Zamawiającego.
6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem „Wadium – Wyposażenie wszystkich nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich
w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie
od 1.1.2015 r. do 31.12.2016 r.”.
7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8) Zamawiający zwraca wadium:
a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11;
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano;
c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;
10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium
wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo
wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do
wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą;
Uwaga:
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 25 ust. 1
ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze reguluje projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do
SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać
następujące wymagania:

10/09/2014
S173
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/15

Dz.U./S S173
10/09/2014
306634-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/15

1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z
ofertą;
2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 6.1.4) – 6.1.6) i 6.1.11) –
6.1.15) SIWZ;
3) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.7) – 6.1.10) powinny potwierdzać wspólne (łączne) spełnienie przez
współpartnerów wymagań i warunków udziału w postępowaniu – dokumenty przedstawia jeden lub kilku
współpartnerów;
4) każdy ze współpartnerów oddzielnie poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów jego
dotyczących;
5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
7) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się
na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich
współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;
8) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie
ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności tj. posiadają zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art.
233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21).
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
– zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ oraz decyzję administracyjną – zezwolenie na transport
odpadów, wydaną na podstawie w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r.
Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z
2013 r., poz. 21) - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ. W przypadku
składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w
ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych koncesją/zezwoleniem/licencją.
Ponadto zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty dokumenty potwierdzające, iż wykonawca nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
- oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg
załącznika Nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
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upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną;
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. 6 ust. 1 SIWZ:
a) pkt 5, 11-12 i 14 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
b) pkt 13 i 15 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8,10 i 11 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
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złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie, iż wykonawca
spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - na potwierdzenie spełnienia warunku
określonego w punkcie 5.1.4. SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten
z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego
warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że osiągnął w ostatnich trzech latach
obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej był krótszy – za ten okres, przychody netto z
tytułu sprzedaży w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN netto rocznie.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na potwierdzenie, iż wykonawca spełnia warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 6 do SIWZ - na
potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.3. SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Na potwierdzenie, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zobowiązany jest przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – wg załącznika nr 5 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2.
SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny
ww. wykaz.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:
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a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa
pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także
b) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
a) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, z których każda
była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki
właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi
obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie 12 miesięcy o łącznej masie minimum 5 000 Mg
(dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,15 Mg/m3) oraz
b) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób
selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły
przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie
odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 450 Mg w okresie 12
miesięcy potwierdzone dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WRPG.271.17.2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
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IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.10.2014 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20.10.2014 - 09:30
Miejscowość:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2016.
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587780
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Odwołanie wnosi się:
1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.
4. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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5. W terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.9.2014
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