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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275028-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2014/S 153-275028
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Nowy Sącz
Rynek 1
Osoba do kontaktów: Wojciech Dobosz lub inny pracownik Zespołu Zamówień Publicznych
33-300 Nowy Sącz
POLSKA
Tel.: +48 184486600
E-mail: zzp@nowysacz.pl
Faks: +48 184437863
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.nowysacz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne
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:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza oraz
zagospodarowanie odpadów komunalnych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Woj.
małopolskie, Nowy Sącz
Kod NUTS PL215
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
II.1.5.1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
1.1 odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza oraz
zagospodarowanie odpadów komunalnych;
1.2 zorganizowaniu na terenie miasta Nowego Sącza w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, nie
wcześniej jednak, niż od dnia 1 stycznia 2015 r., a następnie prowadzenie 2 (dwóch) punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (zwanych dalej „PSZOK”) oraz odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych zebranych w PSZOK.
IIII.1.5.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90510000, 90514000, 90500000, 90511000, 90512000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

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:
Zakres zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta
Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1.1.2015 do 31.12.2017 oraz
zorganizowanie na terenie miasta Nowego Sącza, a następnie prowadzenie 2 (dwóch) punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych („PSZOK”).
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 888 960 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500 000 PLN (słownie złotych: pięćset
tysięcy) - nie później niż w terminie składania ofert.
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III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403).
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu
za usługi świadczone w danym okresie rozliczeniowym.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.3.a) Umowa o wspólne wykonanie zamówienia.
III.1.3.b) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III.1.3.c) Przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

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: III.2.1.1) O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
III.2.1.1.a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
III.2.1.1.b) posiadania wiedzy i doświadczenia (szczegóły w pkt. III.2.3.2) niniejszego ogłoszenia „Kwalifikacje
techniczne”);
III.2.1.1.c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (szczegóły w pkt. III.2.3.4) niniejszego ogłoszenia „Kwalifikacje techniczne”);
III.2.1.1.d) sytuacji ekonomicznej i finansowej (szczegóły w pkt III.2.2) niniejszego ogłoszenia „Zdolność
ekonomiczna i finansowa”).
III.2.1.2) Spełnienie warunku wymienionego w pkt. III.2.1.1a) musi być potwierdzone:
III.2.1.2.a) oświadczeniem o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III.2.1.2.b) zaświadczeniem o posiadaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.
zm ) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. odbierania rodzajów odpadów komunalnych wyszczególnionych
poniżej:
Kod Grupa, podgrupy i rodzaje odpadów;
15 Odpady opakowaniowe,
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi),
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
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15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 03 Opakowania z drewna,
15 01 04 Opakowania z metali,
15 01 05 Opakowania wielo materiałowe,
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
15 01 07 Opakowania ze szkła,
15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne),
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
16 Odpady nieujęte w innych grupach,
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny poza drogowe), odpady z
demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08),
16 01 03 Zużyte opony,
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając
glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty,
ceramika),
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 Gruz ceglany,
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,
17 02 01 Drewno,
17 02 02 Szkło,
17 02 03 Tworzywa sztuczne,
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali,
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 Aluminium,
17 04 03 Ołów,
17 04 04 Cynk,
17 04 05 Żelazo i stal,
17 04 06 Cyna,
17 04 07 Mieszaniny metali,
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 1709
03,
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01),
20 01 01 Papier i tektura,
20 01 02 Szkło,
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 01 10 Odzież,
20 01 11 Tekstylia,
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20 01 13* Rozpuszczalniki,
20 01 14* Kwasy,
20 01 15* Alkalia,
20 01 17* Odczynniki fotograficzne,
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy),
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* Urządzenia zawierające freony,
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
1606 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki,
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 Tworzywa sztuczne,
20 01 40 Metale,
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy),
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 Inne odpady komunalne,
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 Odpady z targowisk,
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
III.2.1.2.c) zezwoleniem na transport odpadów, w tym na terenie miasta Nowego Sącza zgodnie z
obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21), w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
III.2.1.2.d) zaświadczeniem o wpisie do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stosownie do przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21)
III.2.1.3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.1.4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia do oceny spełniania warunków,
o których mowa w pkt. III.2.1.1a) Zamawiający będzie brał pod uwagę potencjał wszystkich Wykonawców
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występujących wspólnie, natomiast żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w
pkt. III.2.1.3).
III. 2.1.5) Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. III.2.1.3) musi być potwierdzony:
III.2.1.5.a) oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia;
III.2.1.5.b) aktualnym odpisem 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 Prawo zamówień publicznych, wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.2.1.5.c) aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającym, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu- wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.2.1.5.d) aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającym, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.2.1.5.e) aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
III.2.1.5.f) aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
III.2.1.5.g) aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
III.2.1.5.h) listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5ustawy Pzp, albo informacją o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.2.1.6) 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 Prawo zamówień publicznych 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
o kreślonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej
niż 6miesięcy przed upływem terminu 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.
III.2.1.7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1.5.b) - III.2.1.5.d) i pkt. III.2.1.5.f) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
III.2.1.7.a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
III.2.1.7.b) 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;
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III.2.1.7.c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
III.2.1.8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1.5.e) i w pkt. III.2.1.5.g) 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 Prawo zamówień publicznych.
III.2.1.9) Dokumenty, o których mowa w pkt. III.2.1.7.a) i III.2.1.7.c) oraz w pkt. III.2.1.8), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt. III.2.1.7.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
III.2.1.10) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1.7) i III.2.1.8), 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. Przepis pkt.III.2.1.9) stosuje się
odpowiednio.
III.2.1.11) 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.
III.2.1.12) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.1.13) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b)
ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający
żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt. III.2.1.5.a) – III.2.1.5.g).
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: III.2.2.1) O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i
finansowej, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
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III.2.2.2) W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców posiadających odpowiednie środki
finansowe lub zdolność kredytową. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej ma
potwierdzać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2 000
000 PLN (słownie złotych: dwa miliony).
III.2.2.3) W przypadku wykazania wartości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej
w walutach innych niż PLN Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty,
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu przesłania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: III.2.2.5) Do potwierdzenia: informacją banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
III.2.2.6) Wykonawca, w zakresie wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej może
polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
III.2.2.7) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia lub polegania na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych do oceny
spełniania warunku wymienionego w pkt. III.2.2.2) Zamawiający będzie brał pod uwagę sytuację finansową
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz zasoby ww. innych podmiotów, z zastrzeżeniem
przedstawienia dowodów o których mowa w pkt. III.2.2.6) oraz wymogu określonego w pkt. III.2.2.8).
III.2.2.8) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. III.2.2.2) polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. III.2.2.5),dotyczącej
tych podmiotów.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
III.2.3.4) W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy wykażą się
dysponowaniem:
III.2.3.4. a) pojazdami spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO 5, do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, tj. przystosowanych do opróżniania pojemników o pojemności od 120l do 1100l – min. 5
pojazdów, w tym:
— pojazdem do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej
niż 5,5 tony i napędzie na 4 koła – min. 1 pojazd,
— pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej
niż 19 ton – min. 2 pojazdy,
III.2.3.4.b) pojazdami spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO 4, do odbierania odpadów
selektywnie zbieranych – min. 2 pojazdy,
III.2.3.4).c) pojazdem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO 5, do odbierania odpadów
komunalnych zbieranych w pojemnikach o pojemności 7000l i większej – min. 1 pojazd,
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III.2.3.4. d) pojazdem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO 4, do odbierania odpadów
wielkogabarytowych – min. 1 pojazd,
III.2.3.4.e) pojazdem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO 4, do odbierania odpadów
przeterminowanych leków - min. 1 pojazd.
III.2.3.5) Pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów selektywnie zbieranych muszą być wyposażone w
urządzenie do identyfikacji pojemników umożliwiające ustalenie jego lokalizacji w trakcie odbierania odpadów
oraz do odczytu kodów kreskowych naklejonych na worki z odpadami.
III.2.3.6) Pojazdy do transportu odpadów komunalnych, którymi dysponuje Wykonawca, muszą ponadto:
a) spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
2013 poz., 122)
b) być wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie w nielotnej pamięci
czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym i jednoznacznie wskazanym
wykonywaniem czynności wyładowania odpadów; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna
minimum przez cały okres realizacji umowy i min. 1 rok po jej zakończeniu, przy czym odczytanie danych nie
może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego.
III.2.3.7) Wykonawca przedłoży certyfikat (certyfikaty) EKMT zgodności, potwierdzającego (potwierdzających)
spełnienie odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla wskazanych w ofercie
pojazdów samochodowych EURO IV, UERO V.
III.2.3.8) Wykonawca wykaże się dysponowaniem w wymaganym poniżej zakresie wyłącznie na potrzeby
wykonywania przedmiotowego zamówienia bazą magazynowo-transportową, do której wykonawca posiada tytuł
prawny, zgodną z wymogami wynikającymi przepisów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) , a ponadto spełniającą następujące warunki:
a) teren bazy magazynowo-transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp
osobom nieupoważnionym,
b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów opisanych w punkcie 2.3.1.1. w ilości co najmniej 10,
powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed
emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
d) teren bazy magazynowo-transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub system zapewniający
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy, zgodnie z
wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.
poz. 145, z późn. zm.),
e) na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny się znajdować: pomieszczenia socjalne dla
pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych
odpadów z grupy odpadów komunalnych, a w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie
odpadów – także legalizowana samochodowa waga najazdowa,
f) na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się: punkt bieżącej konserwacji i napraw
pojazdów oraz miejsc do mycia i dezynfekcji pojazdów – o ile czynności te nie będą wykonywane przez
uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej,
g) baza magazynowo-transportowa powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające prowadzenie
całodobowego monitoringu wizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem wjazdu oraz miejsc postojowych
– przy czym dopuszczalne jest dysponowanie przez Wykonawcę więcej niż jedną bazą magazynowo-
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transportową, z zastrzeżeniem, że uznawane będą tylko bazy magazynowo-transportowe, w których jest
możliwość parkowania co najmniej 5 pojazdów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III.2.3.9) Do potwierdzenia:
III.2.3.10.a) Wykazem 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 załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie w okresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
III.2.3.11.b) Wykazem narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.2.3.12) Dowodami, o których mowa w pkt. III.2.3.10.a) są:
III.2.3.12.a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.2.3.12.b) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyno obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
pkt.III.2.3.12.a)
III.2.3.13) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w pkt. III.2.3.10.a) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w pkt. III.2.3.12).
III.2.3.14) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.3.15) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz polegania na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych do oceny
spełniania warunków wymienionych w pkt. III.2.3.2) i III.2.3.4) Zamawiający będzie brał pod uwagę potencjał
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz innych podmiotów, o których mowa w pkt. III.2.3.14).
III.2.3.16) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego
zamawiający wymaga
1) przedłożenia umów (umowy) zawartych z podmiotem lub podmiotami prowadzącymi instalacje regionalne
przetwarzające zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania oraz odpady zielone wskazanymi dla Regionu sądecko-gorlickiego Uchwałą
Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”, zmienioną Uchwałą Nr LI/819/14 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. lub oświadczenie o prowadzeniu instalacji regionalnej,
2) przedłożenia Certyfikatu Jakości zgodnie z normą ISO 9001 lub Certyfikatu Ochrony Środowiska zgodnie z
normą ISO 14001 lub innego równoważnego potwierdzającego spełnianie wymogów standardów zarządzania
jakościowego lub zarządzania środowiskowego.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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:
BPM.ZZP.271.500.2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 12 PLN
Warunki i sposób płatności: Biuro Prezydenta Miasta - Zespół Zamówień Publicznych, Rynek 19, 33-300 Nowy
Sącz, tel. +48 184486605 lub pocztą za zaliczeniem pocztowym. Koszt pobrania specyfikacji w wersji na płycie
CD wynosi 2,10 PLN + ew. koszty przesyłki

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.9.2014 - 11:30

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: 18.9.2014
Miejscowość:
Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, I piętro, pokój nr 15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne.

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
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VI.3)

Informacje dodatkowe
VI.3.1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dopełni
następujących formalności:
VI.3.1.a) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
VI.3.1.b) przedstawi tytuł prawny do dysponowania wskazanymi w ofercie dwoma nieruchomościami
przeznaczonymi pod zorganizowanie PSZOK;
VI.3.1.c) zapewni Zamawiającemu nieprzerwany dostęp w dowolnym czasie do systemu monitorowania
pracy sprzętu danych opisanych poprzez sieć internetową. Wykonawca wyposaży Zamawiającego na
czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na maksymalnie 4 stanowiskach komputerowych
będących własnością Zamawiającego umożliwiające: bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego
przez Wykonawcę do realizacji zadania w zakresie obejmującym odczyt i analizę danych bezpośrednio z
urządzeń monitorujących zamontowanych na sprzęcie, za pośrednictwem sieci komputerowej z komputera
bazowego(serwera) codzienne archiwizowanie danych. Wykonawca przeszkoli maksymalnie 4 osoby wskazane
przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotowego oprogramowania. Szkolenie musi odbyć się w
siedzibie Zamawiającego.
VI.3.1.d) zapewni oprogramowanie komputerowe kompatybilne z oprogramowaniem używanym przez
zamawiającego do obsługi systemu odbioru odpadów z terenu miasta Nowego Sącza w zakresie odczytywania
kodów kreskowych i urządzeń systemu identyfikacji pojemników oraz przesyłania danych nie rzadziej niż jeden
raz w tygodniu,
VI.3.1.e) przedłoży stosowną umowę na usługę ważenia na legalizowanej samochodowej wadze najazdowej
(potwierdzonej Świadectwem legalizacji wagi wydanym przez Naczelnika Urzędu Miar), w przypadku gdy na
terenie bazy magazynowo-transportowej nie następuje magazynowanie odpadów. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w przypadku gdy
na terenie bazy magazynowo-transportowej następuje magazynowanie odpadów musi być ona wyposażona
w legalizowaną samochodową wagę najazdową (potwierdzoną Świadectwem legalizacji wagi wydanym przez
Naczelnika Urzędu Miar),
VI.3.1.f) przedłoży Zamawiającemu zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w
ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), w przypadku gdy wykonawca zamierza
prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy wykonawca
zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien
zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku gdy
wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwianie
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem
posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane, a
Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy.
VI.3.2) Oprócz wskazanego w pkt. II.3) terminu realizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych Zamawiający
wyznacza termin na zorganizowanie a następnie prowadzenie na terenie miasta Nowego Sącza 2 PSZOK: do
60 dni od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak, niż od dnia 1.1.2015.
VI.3.3) Zamawiający wymaga wykonania usługi przy zachowaniu standardów zarządzania jakościowego lub
zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 9001 lub zgodnie z normą ISO 14001.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.p
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań:
VI.4.2.1) 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
Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
VI.4.2.2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
VI.4.2.3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. VI.4.2.1) i VI.4.2.2) 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.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.p
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.8.2014
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