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Polska-Krapkowice: Usługi związane z odpadami
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Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303
Krapkowice, Osoba do kontaktów: Irena Wójcik, Krapkowice 47-303, POLSKA. Tel.: +48 774466862.
Faks: +48 774466888. E-mail: i.wojcik@krapkowice.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.9.2015, 2015/S 183-332519)
Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000, 90510000, 90512000, 90533000
Usługi związane z odpadami
Usuwanie i obróbka odpadów
Usługi transportu odpadów
Usługi gospodarki odpadami
Zamiast:
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(e)
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: 1. Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na
załączniku nr 6 do SIWZ;
2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w ustawie o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3. Zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach lub zezwolenie na zbieranie
odpadów zgodnie z ustawą z 27.4.2001 o odpadach – w przypadku prowadzenia Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych;
4. Aktualne zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z
przepisami art. 50 ust. 3 oraz art. 233 ustawy o odpadach.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 8 do SIWZ.
2. Wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia oraz informacją o posiadanej
bazie magazynowo-transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania nimi – wg załącznika
nr 9 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej
jednej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o
wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto lub 2 usługi o wartości łącznej nie mniejszej niż
2 000 000 PLN brutto.
2. Wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował, w celu realizacji przedmiotu zamówienia
przez cały okres trwania umowy:
2.1 min. 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krapkowice;
2.2 min. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Krapkowice;
2.3 min. 2 pojazdami ciężarowymi bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych
odpadów w workach (skrzyniowy lub wywrotka),
2.4 min. 1 pojazdem do odbioru odpadów niebezpiecznych,
2.5 min. 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami
komunalnymi, spełniającymi wymagania normy emisji spalin EURO 3,
2,6 min. 1 pojazdem typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowanym do mycia i dezynfekcji
pojemników bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na
wysokociśnieniowe mycie pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego,
2.7 zą magazynowo-transportową spełniającą wymogi rozporządzenia w sprawie szczegółowych
wymagań.
3.1 Wszystkie pojazdy winny być wyposażone w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS
rejestrujący przebieg tras poszczególnych pojazdów, natomiast pojazdy wymienione w pkt 2.1. i 2.2.

dodatkowo w czujniki pozwalające określić lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu oraz
podczas otwierania odwłoka w czasie opróżniania zabudowy śmieciarki z odpadów.
3.2 Wszystkie pojazdy do odbioru odpadów powinny być wyposażone w system informatyczny i
urządzenia do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych pojemników przeznaczonych do
gromadzenia odpadów komunalnych (system odczytu kodu kreskowego lub inny podobny) w celu
określenia ilości/sztuk, rodzaju i źródła pochodzenia/identyfikacja właściciela nieruchomości objętych
zamówieniem/ odpadów komunalnych, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w pkt 2.3, 2.4, 2.5
oraz 2.6.
Powinno być:
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: http://www.bip.krapkowice.pl
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:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, na załączniku nr 6 do SIWZ;
2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w ustawie o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2013 r. poz. 1339 ze zmianami;
3. Zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z 14.12.2012 o odpadach Dz.U. z 2013 r. poz.
21 ze zmianami lub zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z 27.4.2001 o odpadach Dz.U
z 2001 r. nr 62, poz. 628 ze zmianami – w przypadku prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych;
4. Aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z 27.4.2001 o odpadach Dz.U. z 2001
r. nr 62, poz. 628 ze zmianami lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z przepisami art. 50 ust. 3
oraz art. 233 ustawy o odpadach Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami;
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
5.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg
załącznika nr 7 do SIWZ;
5.2 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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;
5.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie
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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
będzie polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5 (5.1-5.6).
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5:
6.1 pkt 5.2; 5.3; 5.4; 5.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
6.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6.1.2 nie zalega z uiszczeniem 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;
6.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.2 pkt 5.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
ustawy Pzp;
6.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 ppkt 6.1.1; 6.1.3 oraz w pkt. 6.2, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 6.1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 i 6.2 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.
Zasadę opisaną w pkt 6.3 stosuje się odpowiednio.
6.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający będzie
mógł zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 8 do SIWZ.
2. Wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia oraz informacją o posiadanej
bazie magazynowo-transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania nimi – wg załącznika
nr 9 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej
jednej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o
wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto lub 2 usługi o wartości łącznej nie mniejszej niż
2 000 000 PLN brutto.
2. Wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował, w celu realizacji przedmiotu zamówienia
przez cały okres trwania umowy:

2.1 min. 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z
pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krapkowice;
2.2 min. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Krapkowice;
2.3 min. 2 pojazdami ciężarowymi bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych
odpadów w workach (skrzyniowy lub wywrotka);
2.4 min. 1 pojazdem do odbioru odpadów niebezpiecznych;
2.5 min. 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami
komunalnymi, spełniającymi wymagania normy emisji spalin EURO 3,
2,6 min. 1 pojazdem typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowanym do mycia i dezynfekcji
pojemników bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na
wysokociśnieniowe mycie pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego;
2.7 bazą magazynowo-transportową spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z
11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości Dz. U z 2013 r. poz. 122..
3.1 Wszystkie pojazdy winny być wyposażone w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS
rejestrujący przebieg tras poszczególnych pojazdów, natomiast pojazdy wymienione w pkt 2.1. i 2.2.
dodatkowo w czujniki pozwalające określić lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu oraz
podczas otwierania odwłoka w czasie opróżniania zabudowy śmieciarki z odpadów.
3.2 Wszystkie pojazdy do odbioru odpadów powinny być wyposażone w system informatyczny i
urządzenia do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych pojemników przeznaczonych do
gromadzenia odpadów komunalnych (system odczytu kodu kreskowego lub inny podobny) w celu
określenia ilości/sztuk, rodzaju i źródła pochodzenia/identyfikacja właściciela nieruchomości objętych
zamówieniem/ odpadów komunalnych, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w pkt 2.3, 2.4, 2.5
oraz 2.6.

