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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149975-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Świętochłowice: Usługi związane z odpadami
2013/S 088-149975

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, Wydział Zamówień Publicznych, pok.
115-116
Osoba do kontaktów: Michał Palusiński
41-600 Świętochłowice
POLSKA
Tel.:  +48 323491850
E-mail: zp@swietochlowice.pl
Faks:  +48 323491851
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.swietochlowice.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:
Odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują
mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149975-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:zp@swietochlowice.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Świętochłowice
Kod NUTS PL22A

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
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych ze
wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych Miasta - Gminy Świętochłowice.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości ( za wyjątkiem odpadów wymienionych w pkt
e, f, g, poniższego podziału, których odbiór odbywać się będzie wyłącznie ze wskazanych miejsc), odbywać
się będzie zgodnie z przepisami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie
Świętochłowice, z podziałem na:
a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne,
b) odpady selektywnie zbierane – papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal,
c) odpady selektywnie zbierane – szkło,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady),
e) odpady zielone powstające z pielęgnacji zieleni i terenów zielonych,
f) odpady komunalne wielkogabarytowe – tj. m.in.: stare meble, wózki dziecięce, deski, materace itp.,
g) odpady selektywnie zbierane: przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory, inne odpady niebezpieczne (tj. zużyte oleje silnikowe, samochodowe filtry olejowe, termometry
rtęciowe itp.), opony, tonery i kardridże,
h) odpady z cmentarzy,
i) odpady poremontowe i budowlane.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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 1.7.2013. Zakończenie 31.3.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości :
150 000 ( słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000
o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 z dopiskiem :
„ Odbiór odpadów komunalnych„
Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 17.6.2013 do godz. 10:00. Wadium wniesione
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach,
ul. Katowicka 54, w kasie Urzędu mieszczącej się na niskim parterze pok. Nr 5.
Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione
prawidłowo.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne ( gwarancja ) wystawione w
walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny wniesienia
wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy
Bank Polski ( Tabela A kursów średnich walut obcych ) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank
Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według
średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym
postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem
tego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem
terminu składania ofert.
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Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz
z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy gdy:
1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2.wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3.zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w częściach w formie ryczałtu raz w miesiącu, w stałej
wysokości
Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi
zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy.
Zamawiający nie wprowadził do umowy klauzuli waloryzacyjnej.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem
umowy zobowiązani są do przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę
wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: W zakresie posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca musi wykazać, że posiada :
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
c) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marszałka województwa zgodnie z art. 234
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( treść oświadczenia zamieszczona w załączniku nr 11 ),
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W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
2. 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
7. w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział
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w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest do przedstawienia ( załączenia do oferty) w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w punktach 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 2–4 i 6 – 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,
– 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,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 5 i 7 – 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.
Dokumenty, o których mowa w pkt a) tiret pierwsze i trzecie oraz pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa w pkt a) tiret drugie, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt a) i b) zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
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.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji o tym, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej lub
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26
ust.2d ustawy zamieszony w załączniku nr 12 ).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawca musi wykazać, że w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres, osiągnął przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nim w wysokości nie
mniejszej niż 4 000 000 PLN za każdy rok obrotowy.
W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych Zamawiający dokona
przeliczenia wykazanej kwoty przychodu według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez
Narodowy Bank Polski ( Tabela A kursów średnich walut obcych ) ogłoszonego ostatniego dnia roku , którego
przychody dotyczą.
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W celu oceny spełniania tego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu nalezy przedłożyć
sprawozdanie finansowe albo jego części, 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 nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, osiągnął przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nim w
wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN za każdy rok obrotowy.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie ( 2 ) usługi
polegające na wykonaniu/ wykonywaniu usług związanych z odbieraniem zmieszanych odpadów komunalnych
od minimum 30.000 tys. osób łącznie, w okresie 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto
łącznie.
W celu oceny spełniania tego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu nalezy przedłożyć
1.wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane( wzór wykazu załącznik nr 13),
2. dowody dotyczące głównych usług wymienionych w wykazie, określające, że usługi wykazane w wykazie
zostały wykonane lub są wykonywane należycie,W przypadku dowodów dotyczących głównych usług
wymienionych w wykazie wystawionych w walutach obcych innych niż złoty polski wskazane w nich wartości
( kwoty ) zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski ( Tabela
A kursów średnich walut obcych ) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z
pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
lub będzie dysponował co najmniej:
a) minimum pięć ( 5 ) pojazdów bezpylnych, przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych
gromadzonych w pojemnikach, w tym minimum jeden pojazd bezpylny z podwoziem dwuosiowym do
odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach umiejscowionych na terenie nieruchomości o
utrudnionym dostępie dla większych pojazdów
b) minimum jeden ( 1) pojazd typu „myjka” o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji
pojemników na odpady w miejscu ich odbioru;
c) minimum trzy ( 3 ) pojazdy typu bramowego/hakowego przystosowane do odbierania odpadów
gromadzonych w dużych kontenerach ( o pojemności powyżej 3 m³ );
d) minimum cztery ( 4 ) pojazdy z HDS do odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach igloo lub
podobnych oraz odpadów gruzowych gromadzonych w workach typu BIG BAG;
e) minimum cztery (4 ) samochody ciężarowe do zbiórki odpadów wielkogabarytowych;
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f) minimum jeden ( 1 ) samochód oznakowany o konstrukcji zamkniętej, zabezpieczającej odbierane odpady
przed wpływem czynników atmosferycznych, do obsługi zbiórki odpadów niebezpiecznych w ramach
funkcjonowania Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych.
g) pojemnikami do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż:
- 120 l – 2600 sztuk
- 240 l – 70 sztuk
- 1100 l – 800 sztuk
- 3500 l – 20 sztuk
- 5000 l – 25 sztuk
- 7000 l – 75 sztuk
h) pojemnikami do selektywnej zbiórki w ilości nie mniejszej niż:
- 120 l – 320 sztuk
- 1100 l – 300 sztuk
- 3500 l – 100 sztuk
WW zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca musi wykazać , że posiada
bazę magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Miasta Świętochłowice lub w odległości nie większej
niż 60 km od granicy miasta Świętochłowice na terenie co do którego posiada tytuł prawny zgodnie z § 2 ust.
1 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.( Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
W celu oceny spełniania tego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu nalezy przedłożyć
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ( wzór wykazu załącznik nr 15),
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż
dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. minimum 28
osobami, w tym:
a) minimum 15 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy wyżej
wymienionego pojazdu, w tym:
b) minimum 2 osobami z zaświadczeniem ukończenia kursu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR);
c) minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi sprzętu specjalistycznego tj. urządzenia
dźwigowego HDS,
W celu oceny spełniania tego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu nalezy przedłożyć
1.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
( wzór wykazu załącznik nr 14) ,
2.oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. co najmniej dwie ( 2 ) usługi polegające na wykonaniu/ wykonywaniu usług związanych z odbieraniem
zmieszanych odpadów komunalnych od minimum 30.000tys. osób łącznie, w okresie 12 miesięcy, o wartości
nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto. łacznie.
2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
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a) minimum pięć ( 5 ) pojazdów bezpylnych, przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych
gromadzonych w pojemnikach, w tym minimum jeden pojazd bezpylny z podwoziem dwuosiowym do
odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach umiejscowionych na terenie nieruchomości o
utrudnionym dostępie dla większych pojazdów
b) minimum jeden ( 1) pojazd typu „myjka” o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji
pojemników na odpady w miejscu ich odbioru;
c) minimum trzy ( 3 ) pojazdy typu bramowego/hakowego przystosowane do odbierania odpadów
gromadzonych w dużych kontenerach ( o pojemności powyżej 3 m³ );
d) minimum cztery ( 4 ) pojazdy z HDS do odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach igloo lub
podobnych oraz odpadów gruzowych gromadzonych w workach typu BIG BAG;
e) minimum cztery (4 ) samochody ciężarowe do zbiórki odpadów wielkogabarytowych;
f) minimum jeden ( 1 ) samochód oznakowany o konstrukcji zamkniętej, zabezpieczającej odbierane odpady
przed wpływem czynników atmosferycznych, do obsługi zbiórki odpadów niebezpiecznych w ramach
funkcjonowania Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych.
g) pojemnikami do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż:
- 120 l – 2600 sztuk
- 240 l – 70 sztuk
- 1100 l – 800 sztuk
- 3500 l – 20 sztuk
- 5000 l – 25 sztuk
- 7000 l – 75 sztuk
h) pojemnikami do selektywnej zbiórki w ilości nie mniejszej niż:
- 120 l – 320 sztuk
- 1100 l – 300 sztuk
- 3500 l – 100 sztuk
3. posiada bazę magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Miasta Świętochłowice lub w odległości
nie większej niż 60 km od granicy miasta Świętochłowice na terenie co do którego posiada tytuł prawny zgodnie
z § 2 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.( Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
5.dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. minimum 28
osobami, w tym:
a) minimum 15 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy wyżej
wymienionego pojazdu, w tym:
b) minimum 2 osobami z zaświadczeniem ukończenia kursu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR);
c) minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi sprzętu specjalistycznego tj. urządzenia
dźwigowego HDS.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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:
ZPU.271.18.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.6.2013 - 10:00

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: 17.6.2013 - 10:15
Miejscowość:
Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41- 600 Świętochłowice, sala kominkowa - I piętro pok.206.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: członkowie komisji przetargowej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w wybranej przez Wykonawcę formie i na warunkach,
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.Prawo zamówien publicznych.
Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje możliwość
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w dziale V I
od art. 179 do 198 g ustawy przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołanie wnosi się 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 ustawy albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych 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. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych , uiszczono wpis.
Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub
odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia
rozprawy.
Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona na
piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może na wzór instytucji uwzględnienia protestu, uwzględnić
odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza
umarza postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu wywołanym
wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na podstawie art. 186
ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Krajowa Izba
Odwoławcza rozpoznaje wniesione odwołanie.
Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim
przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze .
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.



Dz.U./S S88
07/05/2013
149975-2013-PL

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

12/12

07/05/2013 S88
http://ted.europa.eu/TED

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

12/12

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także
wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale
VI art. 179 do 198g ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urzad Zamówień Publicznych
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.5.2013


