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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431356-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zator: Usługi związane z odpadami
2019/S 177-431356
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Zator
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Zator
32-640
Polska
Osoba do kontaktów: P. Leszek Bednarski, P. Marcin Stramecki
Tel.: +48 338412215
E-mail: gmina@zator.pl
Faks: +48 338410206
Kod NUTS: PL21A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zator.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.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne.html
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

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:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w
instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów
Numer referencyjny: DI.271.5.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Zator w instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów poprzez: sortowanie,
kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Zagospodarowanie odpadów ma się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz
zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług w zakresie:
1) mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenie
Ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
2) przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
3) prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
(frakcja podsitowa 0-80 mm),
4) składowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych,
5) sortowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych i odpadów zbieranych u źródła z przeznaczeniem ich do
odzysku.
Ilość odpadów przetworzonych z terenu Gminy Zator w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r. oraz
prognozowana ilość oraz rodzaj odpadów przeznaczonych do przetwarzania jest zawarta w siwz. Ilość odpadów
prognozowana wynosi łącznie około – 3.953,00 Mg. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia rzeczywistej
ilości odpadów, różniącej się w dół lub w górę od prognozowanej.
Rodzaj odpadów - Kod odpadów - Prognoza ilościowa odpadów na rok 2019r. [Mg]
Niesegregowane (zmieszanie) odpady komunalne 20 03 01 - 2 700 Mg
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 - 80 Mg
Opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali 15 01 02, 15 01 04 - 150 Mg
Opakowania ze szkła (niedzielone na kolory) 15 01 07 - 180 Mg
Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 - 10 Mg
Odpady ulegające biodegradacji (gromadzone w kubłach) 20 02 01 - 300 Mg
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Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (gromadzone w kubłach) 20 01 08 - 3 Mg
Odpady betonu, gruz betonowy z remontów 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 - 160 Mg
Budowlane materiały wykończeniowe, materiały izolacyjne 17 01 07, 17 06 04, 17 09 04 36 - 40 Mg
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 - 220 Mg
Odpady pochodzące z cmentarzy 20 02 03 - 80 Mg
Odpady niewymienione w innych grupach 20 03 99 - 30 Mg
Wykonawca zapewni zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych objętych zakresem zamówienia z
gminy, wytworzonych w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu ofertowym.
Brak takiej informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
— prace fizyczne związane z sortowaniem i kompostowaniem odpadów.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
— żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
— żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawiera roz. II pkt. 8 siwz.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność i koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji
(odległość Zamawiającego od instalacji) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie polega na zagospodarowaniu odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Zator.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawyPzp,
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została ocenionajako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ofertdokonana
zostanie po weryfikacji rachunkowej oferty a ewentualne omyłki zostaną poprawione.

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:
a)aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach
niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności
w zakresie zagospodarowanie odpadów, tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o
odpadach.
b)aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji komunalnej. Z uwagi na
wejście w życie zmian ustawy o odpadach potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa
miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację
do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
jako instalację regionalną (status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP,
składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne).
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego
zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
Ponadto Zamawiający wykluczy z post. o udz. zam. publicznego Wykonawcę na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 i 7
uPzp tzn.
a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dn 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z
dn28.02.2003r. Prawo upadłościowe;
b)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 zł;
5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt. 1 i 7
uPzp:
a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 (art. 24 ust. 1 pkt
15 uPzp);
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
KasyRolniczegoUbezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3mc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 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.
c.d. w pkt. III.1.2
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłaconą w dacie złożenia
oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. przesłanek wykluczenia z pkt. III.1.1)
5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt. 1 i 7
ustawy Pzp:
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 uPzp).
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, zgodnie
z opisem w pkt VII SIWZ
f) Dokumentem potwierdzającym brak wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp,
jest oświadczenie – zawarte w zał. nr 5 do siwz.
5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów:
1) których mowa w ust. 5.2 lit. a) niniejszego rozdziału 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
uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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2) o których mowa w ust. 5.2 lit. b i c niniejszego rozdziału - składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3) o których mowa w ust. 5.2 lit. e) niniejszego rozdziału - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5.3, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż: w stosunku do pkt. 5.3 ppkt. 1 i 3
- 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do pkt. 5.3 ppkt. 2 - 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
następujących usług:
Co najmniej jedną usługę przesortowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
odebranych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 2.500 Mg,
Co najmniej jedną usługę zagospodarowania odpadów posortowniczych (19 12 12) poprzez składowanie lub
przekazanie na paliwa alternatywne w ilości co najmniej 1.000 Mg (przedstawienie kart przekazania odpadu),
Wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykażą prawo do dysponowania potencjałem technicznym w zakresie posiadania sprzętu i urządzeń
technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
1/ instalacją komunalną do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), w skład
której wchodzi:
a) linia sortownicza zmieszanych odpadów komunalnych z sitem bębnowym o oczkach 0-80 mm,
b) linia sortownicza odpadów zbieranych „u źródła”, przenośniki taśmowe, kabiny sortownicze, separator
magnetyczny, separator optyczny,
c) tunelowe urządzenia belujące o nacisku co najmniej 70 Mg (co najmniej 2 szt.), samochody hakowe do
transportu wewnętrznego spełniające normę EURO 5,
d) wózek widłowy spełniający normę WE 2006/42/WE (co najmniej 2szt.),
e) ładowarki kołowe spełniające normę WE 2006/42/WE (co najmniej 2 szt.) w tym co najmniej jedna
wyposażona w szybkozłącze i dodatkowe wyposażenie (np. łyżkę o powiększonej ładowności do załadunku
kompostu/stabilizatu, zamiatarkę walcową),
f) kompostownia frakcji podsitowej 0-80 mm wyposażoną w bioreaktory o przepustowości 350 Mg (co najmniej
3 szt.), wraz z zapleczem do kompostowania stabilizatu w pryzmach z wykorzystaniem specjalistycznych
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urządzeń jak przerzucarka pryzmowa spełniająca normę WE 2006/42/WE, sito bębnowe, do przesiewania
kompostu/stabilizatu, z separatorem wydzielającym tworzywa sztuczne spełniające normę WE 2006/42/WE;
g) wiaty magazynowe do gromadzenia surowców wtórnych przeznaczonych do sprzedaży i frakcji
posortowniczej (19 12 12) przeznaczonej na paliwa alternatywne,
h) separator magnetyczny i przenośniki taśmowe, kabina sortownicza, o przepustowości co
Najmniej odpowiadającej ilości odpadów zamawiającego przewidzianych do zagospodarowania,
2/ instalacją do kompostowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji wyposażoną w co
najmniej 1 bioreaktor o przepustowości co najmniej 300 Mg wraz z odpowiednim zapleczem do kompostowania
w pryzmach, sterownią i przepompownią ścieków,
3/ instalację komunalną składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów zbieranych „u źródła”
wyposażona w:
— co najmniej 1 komorę składowania zabezpieczoną geomembraną, z opomiarowaniem i odprowadzeniem
odcieków zgodnie z decyzją wodno-prawną, wyposażone w studnie odgazowujące,
— kompaktor spełniający normę WE 2006/42/WE (co najmniej 1szt.),
— ładowarkę spełniającą normę WE 2006/42/WE (co najmniej 1 szt.)
— wagą samochodową – co najmniej 1szt.,
— wózek widłowy – co najmniej 1szt.,
— automatyczną myjką do kół i podwozi samochodowych – co najmniej 1szt.
Wykażą prawo do dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w
kierowaniu składowiskiem odpadów.
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:
Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Informacje związane z dopuszczalnymi zmianami umowy z uwagi na ich objętość zawarto w ogłoszeniu w
informacjach dodatkowych.
UWAGA.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi zamawiającemu następujące dokumenty:
• pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków i umowę na odbiór ścieków,
• umowę na prowadzenie monitoringu składowiska.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 17ust. 1 ustawy z dn.19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1579) Regionalne instalacje
do przetwarzania odpadów komunalnych, zapewniające:
1) mech-biol przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów
komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku lub
2) składowanie odpadów powstających w procesie mech-biol przetwarzania zmieszanych odpadów(...) stają się
instalacjami komunalnymi.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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

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: 16/10/2019
Czas lokalny: 07:00

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
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2019
Czas lokalny: 07:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Zatorze, Dział Inwestycji i Programów Europejskich - parter
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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:
Wrzesień 2020r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, aneksem do umowy. Zamawiający
przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w
przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie
Wykonawcy brutto o procent zmiany podatku VAT,
b) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca
nie mógł mieć wpływu:
— wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń,
— warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez
Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego.
3. zmian:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dn.10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity z 7.04.2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz.
847)
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b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę.
4. Warunkiem dokonania zmian wymienionych w pkt. 3 lit. a będzie złożenie przez wykonawcę do
Zamawiającego pisemnego wniosku, w należy wykazać rzeczywisty wpływ zmian na zwiększenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiający w oparciu o wniosek Wykonawcy oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian na wzrost
kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku akceptacji wyjaśnień Wykonawcy wynagrodzenie ulegnie
zmianom za część prac wykonywanych po terminie wprowadzenia zmiany.
6. terminów płatności i innych:
a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w siwz
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
b) zmiany w obowiązujących przepisach – w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi
konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
7. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminach, o których mowa w art. 94 Pzp.
8. Uzgodnione dwustronnie zmiany harmonogramów realizacji umowy (w zakresie terminów), nie stanowią
zmiany umowy.
9. W razie zmiany przepisów prawa dot. utrzymania czystości i porządku w gminach, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego dostosuje harmonogramy odbioru odpadów (po uzgodnieniu z Zamawiającym) do tych zmian.
Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy. System rozliczania odebranych odpadów nie ulega zmianie.
Kwestie udziału w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie reguluje rozdz. XI siwz, podwykonawstwo
- rozdz. X siwz.
Kwestie ochrony danych osobowych znajdują się w końcowej części siwz, rozdział XXVI.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Określone zostały w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2019
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