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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368215-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Myszków: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2020/S 150-368215
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Myszków
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 26
Miejscowość: Myszków
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, Joanna Gajecka
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Tel.: +48 343132682-153
Faks: +48 343135029
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.miastomyszkow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/um_myszkow/SkrytkaESP
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Myszków.
Numer referencyjny: ZP.271.20.2020.JG

II.1.2)

Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Myszków obejmującej następujące części zamówienia:
1) Realizacja obowiązku gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków;
2) Realizacja obowiązku gminy w zakresie utworzenia oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Myszków.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Realizacja obowiązku gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Myszków.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia w tej części jest wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków oraz
zorganizowanie na terenie Gminy Myszków na czas realizacji usługi Punktu Obsługi Klienta;
2) Ilości odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania w poszczególnych frakcjach, określonych na
podstawie złożonych przez Wykonawcę świadczącego usługę w okresie od września 2019 do nadal, raportów
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miesięcznych o ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów poszczególnych frakcji w ramach realizacji
umowy, które Wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01; ilość odpadów: 10 810,0 Mg,
b) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły
Z palenisk domowych) sklasyfikowane jako kod 20 01 99; ilość odpadów: 2 815,0 Mg,
c) odpady z papieru sklasyfikowane jako kody: 15 01 01, 20 01 01; ilość odpadów: 620,0 Mg,
d) odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali sklasyfikowanych jako kody: 15 01
02, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39; ilość odpadów: 1 020,0 Mg,
e) odpady ze szkła sklasyfikowane jako kody: 15 01 07, 20 01 02; ilość odpadów: 1020,0 Mg,
f) odpady ulegające biodegradacji (z pielęgnacji ogrodów i zieleńców osiedlowych) sklasyfikowane jako kod 20
02 01; ilość odpadów:
875,0 Mg,
g) odpady kuchenne ulegające biodegradacji sklasyfikowane jako kod 20 01 08; ilość odpadów: 946,0 Mg,
h) odpady wielkogabarytowe sklasyfikowane jako kody: 20 03 07, 20 01 35*,
20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 16 01 03; ilość odpadów: 570,0 Mg,
i) odpady remontowo-budowlane sklasyfikowane jako kody: 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04; ilość odpadów: 350,0 Mg,
j) odpady o kodach niewymienionych powyżej i określonych w tabeli Rodzaje odbieranych odpadów
komunalnych zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ ilość odpadów: 15 Mg.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia został podany w Zasadach wykonania
i odbioru usługi pn. „Realizacja obowiązków gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków” wraz ze standardami
wykonywania usługi, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ;
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
— Wykonawcy są wymienione w Rozdziale 6 ust. 19 SIWZ,
— podmiotów na zasoby których Wykonawca się powołuje w Rozdziale 6 ust. 21 SIWZ.
Podstawa wykluczenia art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp - Roz. 5 ust. 13 i 14 pkt 1 SIWZ
Dok. potwierdzające spełnianie warunków udziału w post.- Roz. 6 ust. 18 SIWZ
Inf. dot. RODO - zał. nr 9 do SIWZ

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Realizacja obowiązku gminy w zakresie utworzenia oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Myszków.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Myszków.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1)Przedmiotem zamówienia w tej części jest wykonanie usługi w zakresie utworzenia oraz prowadzenia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Myszków wraz z
odbiorem i przekazaniem do utylizacji przeterminowanych leków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
które mieszkańcy miasta Myszkowa mogą wrzucać do ustawionych przez Gminę Myszków pojemników
obsługujących punkty apteczne opisane w SIWZ.
2)Przyjmowane od mieszkańców miasta Myszkowa bez pobierania opłat wszystkie frakcje odpadów
określonych w załączniku nr 2 do SIWZ winny być sklasyfikowane zgodnie
Z obowiązującymi przepisami, tj.: ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.
O odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Klimatu
Z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);
3)Ilości odpadów komunalnych do przyjęcia i zagospodarowania w poszczególnych frakcjach, określonych
na podstawie złożonych przez Wykonawcę świadczącego usługę w okresie od lipca 2019 do nadal, raportów
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miesięcznych o ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów poszczególnych frakcji w ramach realizacji
umowy, które Wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty:
a)frakcje odpadów przyjmowanych selektywnie:
inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły
Z palenisk domowych) sklasyfikowane jako kod 20 01 99,
odpadów papieru sklasyfikowanych jako kody - 15 01 01, 20 01 01,
odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych sklasyfikowanych jako kody - 15 01 02, 15 01
05, 15 01 06, 20 01 39,
odpadów metalowych sklasyfikowanych jako kody- 15 01 04 i 20 01 40,
odpadów ze szkła sklasyfikowanych jako kody - 15 01 07, 20 01 02,
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji sklasyfikowanych jako kod 20 01 08;
Ilość odpadów w ww. frakcjach: 10,0 Mg,
b)odpady ulegające biodegradacji (z pielęgnacji ogrodów i zieleńców osiedlowych) sklasyfikowane jako kod - 20
02 01; ilość odpadów: 200 Mg,
c)odpady wielkogabarytowe sklasyfikowane jako kod 20 03 07; ilość odpadów: 170,0 Mg,
d)odpady remontowo-budowlane sklasyfikowane jako kody: 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 05, 17 09 04, 17 08 02,
20 01 37*; ilość odpadów: 240,0 Mg,
e)zużyte opony sklasyfikowane jako kod 16 01 03: ilość odpadów: 20,0 Mg,
f)zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
W 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, sklasyfikowane jako kod 20 01 36; ilość odpadów: 6,0 Mg,
g)zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierających
niebezpieczne składniki, sklasyfikowane jako kod 20 01 35* oraz urządzeń zawierających freony sklasyfikowane
jako kod 20 01 23*; ilość odpadów: 17,5 Mg,
h)leki inne niż wymienione w 20 01 31 sklasyfikowane jako kod 20 01 32: ilość odpadów: 1,0 Mg,
i)baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
W 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03, sklasyfikowanych jako kod 20 01 33* oraz baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33, sklasyfikowane jako kod 20 01 34: ilość odpadów: 1,5 Mg,
j)odpady odzieżowe i tekstylia sklasyfikowane jako kody: 20 01 10, 20 01 11: ilość odpadów: 0,5 Mg,
k)odpady chemiczne i olejowe oraz z iniekcji (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze jadalne, farby, tusze i farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje
niebezpieczne, igły oraz strzykawki zużyte w domu, sklasyfikowane jako kody: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*,
20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*,
20 01 80, 20 01 99: ilość odpadów: 1,5 Mg,
l)odpady o kodach niewymienionych powyżej i określonych w tabeli Rodzaje odbieranych odpadów
komunalnych zawartej w załączniku nr 2 do SIWZ: ilość odpadów: 2,0 Mg.
4)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zał nr 2 SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
— Wykonawcy są wymienione w Rozdziale 6 ust. 19 SIWZ,
— podmiotów na zasoby których Wykonawca się powołuje w Rozdziale 6 ust. 21 SIWZ.
Podstawa wykluczenia art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp - Roz. 5 ust. 13 i 14 pkt 1 SIWZ
Dok. potwierdzające spełnianie warunków udziału w post.- Roz. 6 ust. 18 SIWZ
Inf. dot. RODO - zał. nr 9 do SIWZ

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.1) w zakresie części 1 zamówienia:
a) posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny
I elektroniczny, o którym mowa w art. 49 i 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzonego przez Marszałka Województwa,
b) posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 i 50 ust. 1 pkt 5 lit. b
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obejmujący swoim zakresem transport odpadów o kodach
określonych w tabeli Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ - Zasady
wykonywania
I odbioru usługi pn. „Realizacja obowiązku gminy w zakresie odbierania
I zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Myszków” wraz ze standardami wykonywania usługi;
1.2) w zakresie części 2 zamówienia:
a) posiadają zezwolenie obejmujące swoim zakresem zbieranie odpadów wydane przez Starostę
Myszkowskiego lub Marszałka Woj. Śląskiego, o którym mowa
W art. 41 lub w art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Co najmniej w zakresie odpadów o kodach określonych w tabeli Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych
zawartej w załączniku nr 2 do SIWZ
— Zasady wykonywania i odbioru usługi pn. „Realizacja obowiązku gminy
W zakresie utworzenia oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na
terenie gminy Myszków” wraz ze standardami wykonywania usługi,
b) posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny
I elektroniczny, o którym mowa w art. 49 i 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzonego przez Marszałka Województwa,
c) posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obejmujący swoim zakresem transport odpadów o kodach
określonych w tabeli Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych zawartej w załączniku nr 2 do SIWZ - Zasady
wykonania i odbioru usługi pn. „Realizacja obowiązku gminy w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu
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Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Myszków” wraz ze standardami
wykonywania usługi;
1.3) w zakresie części 1 i 2 zamówienia:
Wykonawca, który złożył ofertę na część 1 i 2 zamówienia, wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
odpowiednio dla części zamówienia, w której jego oferta została najwyżej oceniona przez zamawiającego;
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Rozdziale 6 ust.
18 SIWZ odpowiednio dla części 1 i części 2 zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.1) w zakresie części 1 zamówienia:
a) Wykonawca w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości 6 000 000,00 zł,
b) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 600 000,00 zł;
2.2) w zakresie części 2 zamówienia:
a) Wykonawca w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości 400 000,00 zł,
b) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 80 000,00 zł;
2.3) w zakresie części 1 i 2 zamówienia:
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wykonanie części 1 i 2 zamówienia warunek dotyczący
zdolności ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli:
a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
Wykonawca w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości 6 400 000,00 zł,
b) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 680 000,00 zł.
Przy składaniu oferty na część 1 i część 2 zamówienia potwierdzenie spełniania warunków dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej odnosi się do dwóch części zamówienia (łącznie część 1 i część 2 zamówienia)
odpowiednio do minimalnego poziomu rocznego obrotu w każdym z trzech ostatnich lat oraz minimalnego
poziomu środków finansowych lub zdolności kredytowej określonych, bez względu na to, w których częściach
zamówienia złożona oferta została najwyżej oceniona przez zamawiającego. Oznacza to, że Wykonawca, który
złożył ofertę na część 1 i 2 zamówienia, wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zawsze jak dla części 1 i 2 zamówienia łącznie, nawet w sytuacji, gdy jego
oferta została najwyżej oceniona przez zamawiającego tylko w części 1 albo w części 2 zamówienia;
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Rozdziale 6 ust.
18 SIWZ odpowiednio dla części 1 i części 2 zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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3.1) w zakresie części 1 zamówienia:
a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie:
usługę lub usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej wartości brutto
usług nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł
Albo
usługę lub usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych o łącznej wartości brutto usług nie mniejszej
niż 1 400 000,00 zł, oraz
usługę lub usługi polegające na zagospodarowaniu odpadów komunalnych
O łącznej wartości brutto usług nie mniejszej niż 600 000,00 zł.
W przypadku wykazywania przez Wykonawcę usługi lub usług nadal wykonywanych zrealizowana łączna
wartość brutto usług winna odpowiadać
Co najmniej określonemu powyżej minimalnemu poziomowi wartości wykonanych usług.
3.2) w zakresie części 2 zamówienia:
a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie usługę lub usługi polegające
na zbieraniu odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) o łącznej
wartości brutto usług nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
W przypadku wykazywania przez Wykonawcę usługi lub usług nadal wykonywanych zrealizowana łączna
wartość brutto usług winna odpowiadać
Co najmniej określonemu powyżej minimalnemu poziomowi wartości wykonanych usług.
3.3) w zakresie części 1 i 2 zamówienia:
Wykonawca, który złożył ofertę na część 1 i 2 zamówienia, wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej odpowiednio dla części zamówienia, w której
jego oferta została najwyżej oceniona przez zamawiającego.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Rozdziale 6 ust.
18 SIWZ odpowiednio dla części 1 i części 2 zamówienia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego – część 1 zamówienia.
Załącznik nr 11 do SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego – część 2 zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Sala Zamkowa (pokój nr 110) – I piętro w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300
Myszków, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa w składzie:
— Andrzej Hagno – przewodniczący
— Wioletta Dworaczyk – członek komisji
— Małgorzata Budek – członek komisji
— Karolina Kulak – członek komisji
— Wiktor Bednarski – członek komisji (informatyk)
— Joanna Gajecka – sekretarz

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
— dla części 1 zamówienia: 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100),
— dla części 2 zamówienia: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej
związania ofertą.
3.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
Ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, winny wynikać:
1)zabezpieczenie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie
Myszków” – część ... zamówienia o nazwie ..... (należy podać numer części zamówienia oraz jej nazwę) –
numer referencyjny postępowania: ZP.271.20.2020.JG;
2)oznaczenie zobowiązanego jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie wadialnej gwarancji/poręczenia);
3)oznaczenie Zamawiającego jako beneficjenta wadialnej gwarancji/poręczenia;
4)oznaczenie gwaranta/poręczyciela jako podmiotu udzielającego wadialnej gwarancji/poręczenia;
5)nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6)suma gwarancyjna/poręczeniowa;
7)okres obowiązywania wadialnej gwarancji/poręczenia;
8)bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta/
poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej
W gwarancji/poręczeniu:
a)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub
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nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
9)warunki wypłaty sumy gwarancyjnej/poręczeniowej, określające formę żądania beneficjenta oraz miejsce
i termin jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej/poręczeniowej dla
Zamawiającego;
10)zapisy dotyczące tytułu gwarancji/poręczenia, miejsca i daty jej wystawienia.
5.Wadium w formach niepieniężnych powinno być wniesione w postaci oryginału elektronicznego dokumentu
wadialnego, tj. w takiej elektronicznej postaci
I treści dokumentu, w jakich obowiązujący w obrocie prawnym dokument wadialny został wystawiony przez
gwaranta/poręczyciela.
6.Wadium w formach niepieniężnych przesyłane jest Zamawiającemu wyłącznie na ESP Platformy ePUAP o
adresie: /um_myszkow/SkrytkaESP za pośrednictwem Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu.
Zamawiający zaleca nadanie nazwy plikowi wadium wnoszonego w formach niepieniężnych: nazwa
Wykonawcy w skrócie_WADIUM_ZP.271.20.2020.JG
7.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO Bank Polski S.A. Nr konta: 92 1020 2313 0000 3302 0586 8528
Z dopiskiem na przelewie„ZP.271.20.2020.JG – „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Myszków” –
część ...... zam
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane
W inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
W trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 SIWZ 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.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
O wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
O udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,
I interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania
I skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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