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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119887-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi wywozu odpadów
2015/S 067-119887

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 30
Osoba do kontaktów: Aneta Ćwiklińska
26-610 Radom
POLSKA
Tel.:  +48 483620283 / 483620282
E-mail: bzp@umradom.pl
Faks:  +48 483620282 / 483620289
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.radom.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – 5 Sektorów.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119887-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:bzp@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Miasta Radomia.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – 5 Sektorów.
Zamówienie podzielone jest na 5 części:
1. Pierwsza część zamówienia – obejmująca odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze I,
2. Druga część zamówienia – obejmująca odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze II,
3. Trzecia część zamówienia – obejmująca odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze III,
4. Czwarta część zamówienia – obejmująca odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze IV,
5. Piąta część zamówienia – obejmująca odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze V.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90513100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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:
- Pierwsza część zamówienia: ok. 15 721,571 Mg odpadów komunalnych w okresie 15 miesięcy,
- Druga część zamówienia: ok. 13 780,792 Mg odpadów komunalnych w okresie 15 miesięcy,
- Trzecia część zamówienia: ok. 14 645,955 Mg odpadów komunalnych w okresie 15 miesięcy,
- Czwarta część zamówienia: ok. 17 456,457 Mg odpadów komunalnych w okresie 15 miesięcy,
- Piąta część zamówienia: ok. 13 805,932 Mg odpadów komunalnych w okresie 15 miesięcy.

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
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Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pierwsza część zamówienia
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych
na obszarze Gminy Miasta Radomia – obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze I.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90513100

3) Wielkość lub zakres
Ok. 15 721,571 Mg odpadów komunalnych w okresie 15 miesięcy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:
kryteria określone poniżej
Kryteria 1: Cena Waga: 99
Kryteria 2: Raportowanie Waga: 1.

Część nr: 2
Nazwa: Druga część zamówienia
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych
na obszarze Gminy Miasta Radomia – obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90513100

3) Wielkość lub zakres
Ok. 13 780,792 Mg odpadów komunalnych w okresie 15 miesięcy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:
kryteria określone poniżej
Kryteria 1: Cena Waga: 99
Kryteria 2: Raportowanie Waga: 1.

Część nr: 3
Nazwa: Trzecia część zamówienia
1) Krótki opis
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Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych
na obszarze Gminy Miasta Radomia – obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze III.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90513100

3) Wielkość lub zakres
Ok. 14 645,955 Mg odpadów komunalnych w okresie 15 miesięcy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:
kryteria określone poniżej
Kryteria 1: Cena Waga: 99
Kryteria 2: Raportowanie Waga: 1.

Część nr: 4
Nazwa: Czwarta część zamówienia
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych
na obszarze Gminy Miasta Radomia – obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze IV.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90513100

3) Wielkość lub zakres
Ok. 17 456,457 Mg odpadów komunalnych w okresie 15 miesięcy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:
kryteria określone poniżej
Kryteria 1: Cena Waga: 99
Kryteria 2: Raportowanie Waga: 1.

Część nr: 5
Nazwa: Piąta część zamówienia
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych
na obszarze Gminy Miasta Radomia – obejmuje odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze V.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90513100

3) Wielkość lub zakres
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Ok. 13 805,932 Mg odpadów komunalnych w okresie 15 miesięcy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:
kryteria określone poniżej
Kryteria 1: Cena Waga: 99
Kryteria 2: Raportowanie Waga: 1.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
- Pierwsza część zamówienia: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- Druga część zamówienia: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- Trzecia część zamówienia: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- Czwarta część zamówienia: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- Piąta część zamówienia: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

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: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca:
1.1. posiada uprawnienie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym
mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1399 z późn. zm.) w zakresie kategorii odpadów objętych zamówieniem;
1.2. posiada uprawnienie w zakresie transportu odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) – w zakresie kategorii odpadów wskazanych
poniżej:
a. odpady zebrane selektywnie („suche”: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe) – kod 20 01 99;
b. zmieszane odpady komunalne i odpady mokre – kod 20 03 01;
c. odpady szklane (butelki i słoiki) – kod 15 01 07;
d. odpady zielone – kod 20 02 01;
e. popiół i żużel – kod 10 01 01;
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f. meble i inne odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07;
g. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kod 20 01 23*; 20 01 35*; 20 01 36;
h. przeterminowane leki – kod 20 01 32.
1.3. posiada uprawnienie w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie
art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2013r. ,poz. 1155) w związku z art. 235 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 z
późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagania wskazane powyżej
będą ocenione łącznie.
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych oraz
dokumentów wymienionych w pkt. 2).
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
2.1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w
warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych
oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu na potwierdzenie spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 – na druku, którego
wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
2) Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje, tj.:
2.1. zaświadczenie o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta
Radomia.
2.2. decyzja zezwalająca na transport odpadów wydanej przez starostę właściwego ze względu na miejsce
siedziby lub zamieszkania transportującego odpady.
2.3. zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o nadanym numerze rejestrowym
w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów
przetargowych;
4) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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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;
6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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;
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 3-9.
W przypadku składania oferty przez podmioty zagraniczne:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4), 5), 6) i 8) — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
W odniesieniu do pkt 7) i 9) — 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 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) oraz w odniesieniu do pkt 7) i 9), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt b), powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 notariuszem,
właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
10) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty:
11) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika;
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12) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
13) Potwierdzenie wpłaty wadium;
14) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie
podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy,
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia,
a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zawierające informacje na temat:
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
W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuje się na zasoby podwykonawców,
zobowiązany jest do podania w składanej ofercie ich nazw (firm). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
powyżej, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w
warunek. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych
oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu na potwierdzenie spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 – na druku, którego
wzór został dołączony do materiałów przetargowych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca:
1.1. dysponuje pojazdami do odbioru i transportu odpadów, o normie emisji spalin nie niższej niż EURO 4,
spełniającymi minimalne wymogi, tj.:
a) pojazdem ciężarowym – śmieciarka, szt. 2. Przeznaczenie: odbiór odpadów komunalnych: suchych,
zmieszanych, zielonych i szkła. Wymagania techniczne - konieczne: bezpylny z funkcją kompaktowania.
b) pojazdem ciężarowym – hakowiec, szt. 1. Przeznaczenie: odbiór odpadów komunalnych: suchych,
zmieszanych, zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
c) pojazdem ciężarowym - z urządzeniem HDS, szt. 1. Przeznaczenie: odbiór odpadów komunalnych: suchych,
zmieszanych, zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz szkła. Wymagania techniczne -
konieczne: z urządzeniem HDS o udźwigu minimum 1000 kg przy wysięgu 5m
d) pojazdem ciężarowym – skrzyniowy, szt. 1. Przeznaczenie: odbiór odpadów komunalnych: zielonych, mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych.
e) pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, szt. 1. Przeznaczenie: odbiór odpadów
komunalnych: przeterminowanych leków, kontrola realizacji wykonania usług. Wymagania techniczne -
konieczne: z wydzieloną przestrzenią na przewóz leków, oddzieloną od kabiny kierowcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek będzie oceniany
łącznie. Wykaz Wyposażenia składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców jako jeden wspólny
dokument.
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część (Sektor) w/w wymogi należy
spełnić poprzez wykazanie dysponowania pojazdami odrębnie dla każdej części (Sektora). W takiej sytuacji
Wykonawca nie może posłużyć się tymi samymi pojazdami dla kilku części (Sektorów).
1.2. dysponuje bazą magazynowo-transportową spełniającą wymogi określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2012, poz. 122).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek będzie oceniany
łącznie. Wykaz Wyposażenia składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców jako jeden wspólny
dokument.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część (Sektor) zamawiający dopuszcza wskazanie przez
Wykonawcę jednej Bazy do obsługi tych Sektorów.
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych oraz
dokumentów wymienionych w pkt 2).
1.3. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi minimalne wymogi, tj.:
a) Kierownikiem Kontraktu – 1 osobą do organizacji i nadzoru realizacji usług posiadającą wykształcenie
wyższe oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac;
b) Dyspozytorem – 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z
usługą odbioru odpadów komunalnych;
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c) minimum 2 osobami na każdy pojazd typu śmieciarka i skrzyniowy, które będą wykonywać bezpośrednio
przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze) w tym jedną posiadającą uprawnienia do
kierowania pojazdem ciężarowym;
d) minimum 1 osobą na każdy pojazd specjalistyczny (HDS, hakowiec), wykonywującą bezpośrednio
przedmiot zamówienia, posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem ciężarowym oraz do obsługi sprzętu
specjalistycznego (HDS, hakowiec).
e) minimum 1 osobą na pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t posiadającą
uprawnienia do kierowania takim pojazdem.
f) minimum 1 osobą do obsługi skarg, wniosków i realizacji sprawozdań.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie potencjał kadrowy Wykonawcy oceniany
będzie łącznie. Wykaz Osób składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców jako jeden wspólny dokument.
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część (Sektor) warunek należy spełnić
poprzez złożenie Wykazu Osób oddzielnie dla każdej części (Sektora). Osoby wskazane w pkt 1.3.c), 1.3.d), i
1.3.e) nie mogą być wskazane w kilku częściach (Sektorach).
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych oraz
dokumentów wymienionych w pkt 3).
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w
warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych
oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu na potwierdzenie spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 – na druku, którego
wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – na druku, którego
wzór został dołączony do materiałów przetargowych;
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na druku, którego wzór został dołączony do
materiałów przetargowych;

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
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



Dz.U./S S67
04/04/2015
119887-2015-PL

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

11/12

04/04/2015 S67
http://ted.europa.eu/TED

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

11/12

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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 99
2. Raportowanie. Waga 1

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:
BZP.271.1.297.2015.AĆ.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

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

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.5.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 14.5.2015 - 10:30
Miejscowość:
Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30, pok.
nr 190, 26-610 Radom, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Czerwiec 2016r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnie trzech części.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uwaga! W Sekcji II. 3) oraz w informacjach o częściach zamówienia wskazany został czas trwania zamówienia
(termin realizacji) w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia), który jest terminem maksymalnym, jednakże
Zamawiający zastrzega, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie obowiązywała od dnia podpisania
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umowy do 30 września 2016r. Odbiór odpadów komunalnych realizowany będzie nie wcześniej niż od dnia 1
lipca 2015r. do 30 września 2016r.
Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na skutek przekroczenia nominalnej maksymalnej wartości
Umowy, o której mowa w § 8 wzoru umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 144, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone 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
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.4.2015
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