
Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.: Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w

Skoczowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie

jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż

30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby

do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe

prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 24114380660000, ul. ul. Olszyna 10 , 43-430 Skoczów, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 33 479 94 70, e-mail oczyszczalnia@sko-eko.skoczow.pl, faks 33 479 94 78.

Adres strony internetowej (URL): www.sko-eko.skoczow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.sko-eko.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie nr 609523-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.
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Tak

www.bip.sko-eko.skoczow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Elektronicznie, na adres e-mail zamowienia@sko-eko.skoczow.pl

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie, w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego.

Adres:

ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów, sekretariat, pok. nr 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni

ścieków w Skoczowie.

Numer referencyjny: GŚ-T.252.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest:

usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05, z oczyszczalni ścieków w

Skoczowie, z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) oraz

aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Posiadana przez Zamawiającego decyzja na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów dopuszcza

zagospodarowanie osadów poprzez odzysk odpadu. Zamawiający wymaga aby proponowana w ofercie Wykonawcy forma odzysku podlegała obowiązkowi posiadania

odpowiedniej decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 41 ust. 1 i 2 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 797 z

późn. zm.). Proponowana przez wykonawcę forma zagospodarowania odpadu powinna być opisana w pkt. 5 formularza ofertowego. Dodatkowo Zamawiający
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zastrzega, że z uwagi na stosowanie w procesie fermentacji osadów UPPZ (ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego), materiał powstały z odbieranych od

Zamawiającego osadów, przetworzonych przez Wykonawcę nie może być stosowany do nawożenia gruntów przeznaczonych do wypasania przez zwierzęta hodowlane i

na uprawę roślin przeznaczonych na paszę. 3. Informacje dotyczące osadów ściekowych będących przedmiotem zamówienia: a. Szacunkowa ilość odpadu objętego

przedmiotem zamówienia: 3300 Mg. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie, iż odbiór odpadów

realizowany będzie do wysokości podanej ilości, co oznacza, że Zamawiający nie musi zrealizować oznaczonej ilości ton. b. Kod odpadu - 19 08 05 - ustabilizowane

komunalne osady ściekowe c. Osad po fermentacji metanowej w zamkniętej wydzielonej komorze fermentacyjnej d. Osad odwadniany na prasie taśmowej e. Aktualne

wyniki badań komunalnych osadów ściekowych: - 13.08.2019r: Odczyn pH - 8,0, Zawartość suchej masy [%] - 14,4, Zawartość substancji organicznych [%s.m] - 65,2,

Zawartość azotu ogólnego [%s.m], 5,0, w tym azotu amonowego [%s.m] - 1,35, Zawartość fosforu ogólnego [% s.m] - 2,38, Zawartość wapnia [%s.m] - 2,60,

Zawartość magnezu [%s.m] - 0,50, Kadm [mg/kg s.m] - 1,71, Miedź [mg/kg s.m] - 227,0, Nikiel [mg/kg s.m] - 17,8, Ołów [mg/kg s.m] - 41,5, Cynk [mg/kg s.m] -

1070,0, Rtęć [mg/kg s.m] - 0,56, Chrom [mg/kg s.m] - 644,0, Łączna liczba żywych jaj pasożytów [liczba/kg s.m osadu] - 0, Bakterie z rodzaju Salmonella w 100 g

osadów przeznaczonych do badań - Nie wyizolowano. - 10.12.2019r: Odczyn pH - 7,7, Zawartość suchej masy [%] - 15,4, Zawartość substancji organicznych [%s.m] -

67,3, Zawartość azotu ogólnego [%s.m] - 6,1, w tym azotu amonowego [%s.m] -1,5, Zawartość fosforu ogólnego [% s.m] - 2,17, Zawartość wapnia [%s.m] - 2,85,

Zawartość magnezu [%s.m] -0,63, Kadm [mg/kg s.m] - 2,39, Miedź [mg/kg s.m] - 271,0, Nikiel [mg/kg s.m] - 20,8, Ołów [mg/kg s.m] - 46,5, Cynk [mg/kg s.m] -

1320,0, Rtęć [mg/kg s.m] - 0,27, Chrom [mg/kg s.m] - 585,0, Łączna liczba żywych jaj pasożytów [liczba/kg s.m osadu] - 0, Bakterie z rodzaju Salmonella w 100 g

osadów przeznaczonych do badań - nie wyizolowano. - 29.04.2020r: Odczyn pH - 8,0, Zawartość suchej masy [%] - 16,5, Zawartość substancji organicznych [%s.m] -

56,3, Zawartość azotu ogólnego [%s.m] - 5,03, w tym azotu amonowego [%s.m] - 0,98, Zawartość fosforu ogólnego [% s.m] - 2,13, Zawartość wapnia [%s.m] - 2,46,

Zawartość magnezu [%s.m] - 0,58, Kadm [mg/kg s.m] - 4,50, Miedź [mg/kg s.m] - 246,0, Nikiel [mg/kg s.m] - 24,3, Ołów [mg/kg s.m] - 82,8, Cynk [mg/kg s.m] -

1644,0, Rtęć [mg/kg s.m] - 0,61, Chrom [mg/kg s.m] - 388,0, Łączna liczba żywych jaj pasożytów [liczba/kg s.m osadu] - 0, Bakterie z rodzaju Salmonella w 100 g

osadów przeznaczonych do badań - nie wyizolowano. - 18.08.2020r: Odczyn pH - 8,2, Zawartość suchej masy [%] - 15,9, Zawartość substancji organicznych [%s.m] -

67,5, Zawartość azotu ogólnego [%s.m] - 6,25, w tym azotu amonowego [%s.m] - 0,89, Zawartość fosforu ogólnego [% s.m] - 1,0, Zawartość wapnia [%s.m] - 3,08,

Zawartość magnezu [%s.m] - 0,38, Kadm [mg/kg s.m] - 0,96, Miedź [mg/kg s.m] - 387,0, Nikiel [mg/kg s.m] - 21,1, Ołów [mg/kg s.m] - 17,0, Cynk [mg/kg s.m] -

656,0, Rtęć [mg/kg s.m] - 0,15, Chrom [mg/kg s.m] - 29,8, Łączna liczba żywych jaj pasożytów [liczba/kg s.m osadu] - 0, Bakterie z rodzaju Salmonella w 100 g

osadów przeznaczonych do badań - nie wyizolowano. Zamawiający nie wyklucza wytworzenia osadu nie spełniających wszystkich norm higienicznych. 4. Wymagania

organizacyjne: a. Zamawiający prowadzi proces odwadniania osadów na prasie taśmowej w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. W

przypadku zaistnienia potrzeb technologicznych proces odwadniania osadów może być prowadzony w godzinach od 7:00 do 17:00. Załadunek kontenerów następował

będzie we wskazanych wyżej godzinach. Zamawiający zastrzega, że minimalny czas niezbędny na napełnienie kontenera to 7 godzin w czasie pracy prasy taśmowej.

Wykonawca zobowiązany jest tak planować godziny wymiany kontenerów aby każdorazowo zapewnić możliwość odpowiedniego ich napełnienia. Brak zapewnienia

przez Wykonawcę niezbędnego czasu na załadunek kontenera będzie skutkował wywiezieniem mniejszej ilości osadów, czego koszty obciążają Wykonawcę. b. Odbiór

napełnionych osadami kontenerów przez Wykonawcę możliwy jest całodobowo – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu z

Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest odbierać kontenery w taki sposób aby zapewnić ciągłość pracy prasy taśmowej Zamawiającego w godzinach opisanych

w pkt. a. powyżej. Wykonawca musi zapewnić kontenery dostosowane do rodzaju odpadu. c. Zamawiający zastrzega, że w okresie występowania ujemnych temperatur

wymiana kontenera winna następować bezpośrednio po zakończeniu zmiany roboczej prasy taśmowej Zamawiającego, ze względu na możliwość przymarzania osadów

do kontenera. d. Wysokość wsypu wynosi 2,93 m. Ze względów technicznych w celu bezpiecznej wymiany kontenera dopuszczalna jego wysokość to 2,2, m. e.

Orientacyjna ilość osadu wytwarzana w ciągu dnia wynosi 10 - 15 Mg dla cyklu pracy na jedną zmianę. f. Zamawiający zastrzega, iż w okresie zimowym (styczeń –

marzec) lub koniecznych remontów instalacji Zamawiającego osad zgromadzony w OKF może nie być odwadniany każdego dnia, w związku z czym nie będzie jego

odbioru (maksymalnie przez okres jednego miesiąca). Zamawiający zastrzega również, że w przypadku zaistnienia potrzeb technologicznych praca węzła osadowego

możliwa jest na dwie zmiany, w takiej sytuacji wykonawca musi zapewnić odbiór osadów w ilości ok. 30 Mg osadu w ciągu dnia. Zamawiający o wystąpieniu

opisanych wyżej okoliczności będzie informował Wykonawcę pocztą elektroniczną z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, że w przypadku

wystąpienia awarii instalacji termin ten może nie zostać dochowany. g. Ważenie każdej partii wywożonych osadów odbywać się będzie na legalizowanej wadze

Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków w Skoczowie, co będzie podstawą do wystawienia karty przekazania odpadu. Suma wag z kart przekazania odpadów za

dany okres rozliczeniowy będzie podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę. W przypadku posiadania przez Wykonawcę legalizowanej wagi Zamawiający

dopuszcza kontrolne ważenie u Wykonawcy oraz korektę wagi w karcie przekazania odpadu w BDO, w takich okolicznością podstawa do wystawienia faktury będzie

skorygowana waga zawarta w kartach przekazania odpadu za okres rozliczeniowy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku ważenia na wadze Wykonawcy, będzie on

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu świadectwo legalizacji posiadanej wagi. h. Zamawiający wymaga, aby wymiana kontenerów następowała na placu

składowym w rejonie wagi Zamawiającego, w miejscu wyznaczonym i oznaczonym przez Zamawiającego i. Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi powinien

być: - szczelny (nie powodować wycieków), - stabilny, - mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni

w wymaganym terminie realizacji, - czysty i wolny od wszelkich zanieczyszczeń, takich jak m.in. osad, piasek, lód itp. z uwzględnieniem normalnej eksploatacji. 5.

Wykonawca jest zobowiązany przy załadunku do kontroli masy dopuszczalnej pojazdów. 6. Przekazywanie odpadów będzie się odbywać na podstawie kart przekazania

odpadów wygenerowanych przez Zamawiającego w systemie BDO. 7. Wykonawca, w przypadku zanieczyszczenia drogi dojazdowej do oczyszczalni, dróg

wewnętrznych na oczyszczalni lub drogi publicznej zobowiązany jest do usunięcia zanieczyszczeń lub pokrycia kosztów umycia nawierzchni. 8. Zamawiający wymaga

aby osoby wykonujące czynności polegające na świadczeniu najemnej pracy fizycznej pod nadzorem (robotnicy, kierowcy, ewentualne osoby do pomocy) w ramach

realizacji przedmiotowego zamówienia były zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Minimalna liczba osób jak również

wymiar etatu dla poszczególnych osób określa Wykonawca mając na uwadze konieczność terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wymogi

dotyczące obowiązków zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla poszczególnych osób nie znajdą zastosowania w przypadku w którym Wykonawca lub
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podwykonawca zgłosi daną osobę jako odpowiednio podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp. Brak zgłoszenia danej osoby

jako podwykonawcy w treści Formularza ofertowego lub przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, zgodnie z Rozdziałem VII punktem 4, nie oznacza braku

możliwości zgłoszenia takiej osoby na etapie realizacji zamówienia na zasadach wskazanych w Istotnych Postanowieniach Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90513800-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90513700-3

90513600-2

77120000-7

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3

ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny

system zakupów:

miesiącach:  12 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2021-01-01 lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOM ICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że: 1. Posiada zezwolenie (decyzję) w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami w zakresie

odzysku dla odpadu o kodzie 19 08 05 – w decyzji musi być podany rodzaj czynności oraz ilość, jaką wykonawca może przyjąć rocznie – nie mniejsza niż 3300 Mg,

UWAGA: W przypadku gdy posiadana przez Wykonawcę decyzja, o której mowa powyżej w pkt 2.4, została wydana przed dniem 05.09.2018r. z uwagi na przepisy

ustawy z dnia 20.07.2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 19.07.2019r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia złożenia przed dniem 05.03.2020r. wniosku do

właściwego organu o zmianę decyzji odpadowej obejmującej m.in. przetwarzanie odpadów aby posiadana decyzja była utrzymana w mocy. 2. Jest wpisany do

rejestru prowadzonego przez Marszałka województwa (BDO), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z

2020, poz. 797 z późn. zm.),

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300.000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że : 1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonuje, należycie: a) minimum jedną

usługę sukcesywnego transportu odpadów o kodzie 19 08 05 w ilości co najmniej 2200 Mg rocznie trwającą nie krócej niż 9 miesięcy; b) minimum jedną usługę

sukcesywnego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 08 05 w ilości co najmniej 2200 Mg rocznie trwającą nie krócej niż 9 miesięcy; Zamawiający dopuszcza

wykazanie się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej (litera a i b) w ramach świadczenia jednej usługi/zamówienia. Z uwagi na

zastrzeżenie osobistego świadczenia usługi w przedmiocie zagospodarowania osadów poprzez odzysk odpadu metodą spełniającą wymogi określone w rozdz. VI
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pkt. 2 niniejszej SIWZ Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału określonego literą b nie może polegać na zasobach podmiotu trzeciego. W przypadku usług,

wykazywanych w celu spełnienia ww. warunków udziału, które są w trakcie realizacji, wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert zarówno wartość jak i

czas trwania usługi są równe lub przekraczają wartości wskazane w powyższym warunku udziału w postępowaniu. Uwaga! W takim wypadku referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. dysponuje

odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, to jest dysponuje co najmniej następującym sprzętem: a) samochód kontenerowy z

zabudowanym urządzeniem hakowym umożliwiający jednorazowy transport kontenera z ładunkiem min. 15 Mg odpadów – min. 2 szt. b) kontenery o ładowności

min. 15 Mg i maksymalnej wysokości 2,2 m – min. 2 szt.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: 1. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców – powyższe warunki

(punkty III.1.1), III.1.2) i III.1.3)) dotyczą wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a ocena spełniania tych warunków będzie się

odbywała na podstawie łącznego potencjału utworzonego na potrzeby niniejszego postępowania podmiotu. W przypadku wykazywania spełnienia warunków w

zakresie posiadania odpowiednich uprawnień realizacja czynności, w ramach wykonywania umowy, objętych tymi uprawnienia może być wykonywana tylko przez

ten podmiot wspólnie ubiegający się o zamówienie, który posiada odpowiednie zezwolenie o którym mowa w punkcie III.1.1)1 i/lub wpis o którym mowa w punkcie

III.1.1)2 Powyższy zapis dotyczy również przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia

spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII. 1. 2 litera A (z wyłączeniem części zastrzeżonej do osobistego wykonania) i B SIWZ polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. 3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innego podmiotu: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do

ich zasobów, zamawiający żąda wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje mogą

znajdować się w treści składanego wraz z ofertą zobowiązania. UWAGA : Zobowiązanie musi być złożone wraz z ofertą. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane

Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu

oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Dokumenty

potwierdzające: a) brak podstaw do wykluczenia podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega określone w Rozdziale IX punkt 7 ppkt 2, b) spełnienie

warunków udziału w postępowaniu, przedłoży wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w

Rozdziale IX punkt 7. 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1,8 ustawy Pzp może przedstawić

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,

jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument

potwierdzający, 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) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych

należności. Uwaga: Oświadczenie musi być złożone w oryginale. d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem punktu 7. Uwaga: W zakresie pozostałych dokumentów potwierdzających brak

podstaw do wykluczenia a wynikających z Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1282) Zamawiający nie żąda ich i oprze się na wstępnym oświadczeniu złożonym przez

Wykonawcę wraz z ofertą. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których

mowa w rozdziale IX. 7. 2 lit. a i b oraz litera d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) 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, b) nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale IX. 8. lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w X. 8. lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3.

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 rozdziale IX. pkt. 8 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. Postanowienia pkt 2 stosuje się. 4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tekst jednolity

Dz. U. 2020 poz. 1282). 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX punkt 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia

lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia

lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający

wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania. 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej. 8. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia

postępowania, tj. opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż 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 i miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa w zakresie gospodarki odpadami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wykaz usług wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ); b) wykaz

posiadanego sprzętu, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wykaz posiadanego
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sprzętu wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ); c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300.000,00 zł; d) uwierzytelniona przez Wykonawcę kserokopia

posiadanego zezwolenia (decyzji) w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami w zakresie odzysku dla odpadu o kodzie 19 08 05. W przypadku posiadania przez

Wykonawcę zezwolenia wydanego przed 05.09.2018 r. Zamawiający wymaga aby wraz z zezwoleniem Wykonawca przedłożył oświadczenie o złożonym do 5 marca

2020 r. wniosku o zmianę decyzji oraz poświadczoną kopię potwierdzenia złożenia tego wniosku; e) oświadczenie, że Wykonawca jest wpisany do rejestru

prowadzonego przez Marszałka województwa (BDO), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020,

poz. 797 z późn. zm.) wraz z podaniem numeru wpisu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych.

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Dowód wniesienia wadium (zgodnie z

postanowieniami SIWZ zawartymi w rozdziale X. pkt 5 lub 6 siwz 4. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy Pzp - jeśli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej o

których mowa w sekcji III punkt 1.2) i 1.3). 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

1 pkt 23 ustawy Pzp - wykonawca składa dokument w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5

ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN).

2. Wadium może być wniesione w: 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 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U.

z 2020r. poz. 299). 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w ING BANK ŚLĄSKI S.A. 51

1050 1083 1000 0090 3017 7498. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym

Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X punkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny

termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu

wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został zapakowany w odrębną kopertę i wraz z ofertą złożony w opakowaniu

oznaczonym wg wytycznych zawartych w rozdziale XII pkt 14 SIWZ. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 6. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w

formie innej niż pieniądz opisanej w ust. 2 pkt 2 do 5 SIWZ w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez

wystawiającego dokument (np. w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej przez przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego) na adresy email wskazane w

SIWZ do kontaktu z Zamawiającym, z zastrzeżeniem wniesienia wadium przed terminem składania ofert. Zamawiający nie wymaga zaszyfrowania złożonego w ten

sposób wadium. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania

ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta

Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz

zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu

zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości

postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli

zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
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umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Postanowienia umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się na warunki pozaumowne. 2. Strony mogą dokonać zmian umowy zgodnie z treścią

art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a ponadto w następujących przypadkach: 1) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających

z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji Przewoźników z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub

z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron; 2) zmiany sposobu realizacji zamówienia, w szczególności zasad odbioru osadów, wymiany kontenerów, ważenia

pojazdów, czy komunikacji między stronami, jeśli w toku wykonywania Umowy okaże się, że zaproponowane rozwiązania są nieefektywne lub nowe rozwiązania

usprawnią realizację Umowy. 3) wystąpienia dodatkowych kosztów, niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie

zamówienia. 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Zamawiający dopuszcza zmianę należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Podstawą wypłaty dodatkowych środków

są obiektywnie ustalone okoliczności udowodnione przez Wykonawcę. 4. W przypadku zgłoszenia roszczenia o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu

okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2 i 3, obowiązek dowodowy w zakresie wykazania tych okoliczności ciąży wyłącznie na Wykonawcy a zgoda na

dokonanie zmiany wyłącznie na Zamawiającym. W przypadku udowodnienia powyższych okoliczności zmiana cen i ewentualnego dalszego rozliczania się stron

nastąpi w drodze negocjacji. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zaleca się umieszczenie tych

dokumentów w ofercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z ich treścią. Do oferty należy także dołączyć uzasadnienie, wraz z dowodami w

którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-11-27, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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