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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150953-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów: Usługi transportu odpadów
2020/S 063-150953

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Ostrów, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie
Adres pocztowy: Ostrów 225
Miejscowość: Ostrów
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 39-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lucyna Malska
E-mail: zuk@ostrow.gmina.pl 
Tel.:  +48 172235810
Faks:  +48 172235809
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zukostrow.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.zukostrow.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://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/f7622deidm
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: 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:

mailto:zuk@ostrow.gmina.pl
http://www.zukostrow.pl/
http://www.zukostrow.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/f7622deidm
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane subst.
i przedm.) z mech. obróbki odpadów inne niż wym. w 19 12 11 (frakcja nadsitowa)
Numer referencyjny: ZUK.261.1.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19
12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 (frakcja nadsitowa) w ilości 12 000 Mg w podziale na 8 zadań. Zamówieniem objęte są
odpady powstałe na skutek obróbki mechanicznej odpadów komunalnych, na sicie o wielkości oczek 80 mm
(frakcja nadsitowa) i poddane procesowi ręcznego sortowania, odpady są poddawane separacji magnetycznej
(Fe). Odpady będą przekazywane luzem, miejsca zbierania odpadów są zadaszone.
Zamawiający nie zapewnia transportu odpadów. Odbiór odpadów powinien być realizowany w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, a w wyjątkowych sytuacjach także w soboty po
uprzednim zawiadomieniu. Załadunek odpadu jest po stronie Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany
będzie do podstawienia kontenera, prasokontenera, naczepy lub innego środka transportu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów, woj. podkarpackie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
(frakcja nadsitowa) w ilości 1 500 Mg:
a) rozpoczęcie wykonywania usług: od dnia zawarcia umowy;
b) zakończenie wykonywania usług: do dnia 31 maja 2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
zadanie 1: 12 300,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów, woj. podkarpackie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
(frakcja nadsitowa) w ilości 1500 Mg:
a) rozpoczęcie wykonywania usług: od dnia 1 czerwca 2020 r.;
b) zakończenie wykonywania usług: do dnia 30 czerwca 2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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 żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
zadanie 2: 12 300,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów, woj. podkarpackie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
(frakcja nadsitowa) w ilości 1500 Mg:
a) rozpoczęcie wykonywania usług: od dnia 1 lipca 2020 r.;
b) zakończenie wykonywania usług: do dnia 31 lipca 2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
zadanie 3: 12 300,00 PLN.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów, woj. podkarpackie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
(frakcja nadsitowa) w ilości 1 500 Mg:
a) rozpoczęcie wykonywania usług: od dnia 1 sierpnia 2020 r.;
b) zakończenie wykonywania usług: do dnia 31 sierpnia 2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
zadanie 4: 12 300,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów, woj. podkarpackie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
(frakcja nadsitowa) w ilości 1 500 Mg:
a) rozpoczęcie wykonywania usług: od dnia 1 września 2020 r.;
b) zakończenie wykonywania usług: do dnia 30 września 2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
zadanie 5: 12 300,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów, woj. podkarpackie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
(frakcja nadsitowa) w ilości 1 500 Mg:
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a) rozpoczęcie wykonywania usług: od dnia 1 października 2020 r.;
b) zakończenie wykonywania usług: do dnia 31 października 2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
zadanie 6: 12 300,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów, woj. podkarpackie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
(frakcja nadsitowa) w ilości 1 500 Mg:
a) rozpoczęcie wykonywania usług: od dnia 1 listopada 2020 r.;
b) zakończenie wykonywania usług: do dnia 30 listopada 2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
Zadanie 7: 12 300,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów, woj. podkarpackie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
(frakcja nadsitowa) w ilości 1 500 Mg:
a) rozpoczęcie wykonywania usług: od dnia 1 grudnia 2020 r.;
b) zakończenie wykonywania usług: do dnia 31 grudnia 2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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 żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
zadanie 8: 12 300,00 PLN.

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:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
— decyzje zezwalające na przetwarzanie przedmiotowych odpadów, tj. odpadów o kodzie ex 19 12 12, dla ww.
zadań w procesie odzysku polegającego na ich przetwarzaniu i przygotowaniu do dalszego odzysku w tym
recyklingu w procesie R1 i/lub R12 bądź unieszkodliwienia w procesie D 10 (zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawnymi, w tym ustawy o odpadach Dz.U. 2019 poz. 701, t.j.),
— aktualne zezwolenie lub pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,
z dopuszczonymi do odzysku ilościami nie mniejszymi niż wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia.
Dokumenty powinny zachować ważność w okresie obowiązywania umowy,
— wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO) prowadzony przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019.701 t.j.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia ww. dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli
wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
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.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
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do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
opublikowania ogłoszenia w Dz.U. UE. Jeżeli tabela w tym dniu nie była publikowana pod uwagę zostanie
wzięta pierwsza tabela opublikowana po dniu opublikowania ogłoszenia w Dz.U. UE.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia następujące minimalne
warunki dotyczące potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
b) doświadczenie Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże wykonanie:
— w zakresie odbioru odpadów:
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie) min. jednej usługi polegającej na:
odbiorze odpadów o kodzie ex 19 12 12,
oraz
— w zakresie zagospodarowania odpadów:
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie) min. jednej usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów o kodzie ex 19 12 12.
Zamawiający wymaga aby opisane wyżej doświadczenie dotyczyło odbioru i zagospodarowania wyłącznie
odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923).
Zamawiający nie wymaga, aby ww. usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie ex 19
12 12 były wykonane w ramach jednej umowy/zadania/zlecenia.

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:
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w
SIWZ.
Termin wykonania zamówienia:
— zadanie nr 1:
od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2020 r.,
— zadanie nr 2:
od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.,
— zadanie nr 3:
od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.,
— zadanie nr 4:
od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
— zadanie nr 5:
od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,
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— zadanie nr 6:
od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.,
— zadanie nr 7:
od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.,
— zadanie nr 8:
od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

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

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: 06/05/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Ze strony Zamawiającego – komisja przetargowa.

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:
I kwartał 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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2. Do oferty należy dołączyć:
— jednolity europejski dokument zamówienia,
— formularz cenowy,
— zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu),
— pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z
ofertą,
— dowód wniesienia wadium zgodnie z SIWZ.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”
lub „JEDZ”. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. 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 także
jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP a także
w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie mają
zasady określone w SIWZ.
Ww. dokumenty należy sporządzić zgodnie z SIWZ w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zapisać ją w formacie .zip, zaszyfrować ofertę za pomocą dedykowanej aplikacji do
szyfrowania i deszyfrowania dostępnej na stronie systemu miniPortal, przesłać do Zamawiającego za pomocą
dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP – Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB .
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 Pzp ust. 1 od
pkt 12 do pkt 23. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2, 3, 4.
7. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
10. W celu zw. z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w SIWZ klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.
11. Zamaw. przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na
sfin. całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
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12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2020
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