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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75089-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bogatynia: Usługi związane z odpadami
2018/S 034-075089

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, ul. 1 Maja 29, 59-920 Bogatynia
Osoba do kontaktów: Piotr Wysocki
59-920 Bogatynia
Polska
Tel.:  +48 757725372
E-mail: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl 
Faks:  +48 757725379
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bogatynia.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:
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 5
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Polska

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług

mailto:zamowienia.publiczne@bogatynia.pl
www.bogatynia.pl
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Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto i
Gmina Bogatynia
Kod NUTS PL515

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
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części:
— część pierwsza - dotyczy odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy
Bogatynia,
— część druga – dotyczy obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90513100, 90512000

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 wszystkich 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:
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 333 333,33 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
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia
1) Krótki opis

Przedmiot zamówienia części pierwszej obejmuje min. następujący zakres:
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy.
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3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90513100, 90512000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 120 370,37 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK
1) Krótki opis

Przedmiot zamówienia polegać będzie na zarządzaniu stacjonarnym punktem do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90513100, 90512000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 212 962,96 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zastosowanie do niniejszej części ma tylko kod CPV 90500000

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 przetargowego na każdą część osobno do dnia i godziny
wyznaczonych w SIWZ jako termin do składania ofert w wysokości:
— cześć I - 33 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące),
— część II - 2 300,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące trzysta).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone w projektach umów stanowiących
załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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: Warunek dotyczy części I
postępowania.
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Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o którym mowa w art. 9b-9c ust. 4
ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1289);
b) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymaganego zgodnie z ustawą z dnia 29.7.2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r. poz. 1688);
c) wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne, co najmniej w zakresie
odpadów o kodach: od 15 01 01 do 15 01 09, 16 01 03, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 02 03 i 20
01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 34 do 20 01 36, 20 01 38 do 20 01 40, 20 01 99, 20 02
01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99, chyba, że posiada ważną decyzję wydaną na podstawie przepisów
dotychczasowych.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek dotyczy części I
postępowania.
1. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają dokument
potwierdzający (np. polisę), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000
000,00 PLN.
2. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedstawić informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy tj. na minimum 300 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający
uznaje datę umieszczenia opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w
swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,
zamawiający przyjmie kurs średni.
Z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek dotyczy części I postępowania.
1. Dysponują lub będą dysponować następującym sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania
zamówienia:
— minimum 5 pojazdami bezpylnymi, z których każdy przystosowany jest do odbierania odpadów komunalnych
z pojemników o pojemnościach: 60l, 110-120l, 240l, 1100l i dopuszczalnej ładowności powyżej 2 t, w tym
minimum jeden pojazd musi spełniać normy emisji spalin EURO 5 lub EURO 6,
— minimum 3 pojazdami typu kontenerowiec do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 7m3 o
dopuszczalnej ładowności powyżej 3t,
— minimum 3 pojazdami samowyładowczymi o dopuszczalnej ładowności powyżej 0,5t,
— minimum 2 ładowarkami lub koparko-ładowarkami o pojemności łyżki min.1,0m3,
— minimum 2 pojazdami z dźwigiem HDS przystosowanymi do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w
pojemnikach typu „dzwon”,
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— pojemnikami typu „dzwon” o pojemności jednego pojemnika minimum 1,5m3 w ilościach:
a) 40 szt. w kolorze białym (oznakowane szkło bezbarwne);
b) 40 szt. w kolorze zielonym (oznakowane szkło kolorowe);
c) 41 szt. w kolorze żółtym (oznakowane metale i tworzywa sztuczne);
d) 40 szt. w kolorze niebieskim (oznakowane papier)
Pojazdy wymienione powyżej mają być w pełni sprawne, posiadać aktualne dowody rejestracyjne z aktualnymi
badaniami technicznymi dopuszczającymi do ruchu, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej (OC) oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo -transportową
usytuowaną w granicach gminy Bogatynia lub w odległości nie większej niż 60km od granicy gminy Bogatynia,
na terenie do którego posiada tytuł prawny, wyposażoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
11.1.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Warunek dotyczy części I postępowania.
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonują):
— usługę (zrealizowaną/realizowaną w ramach jednej umowy) odbioru, zagospodarowania i transportu
odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych w sposób ciągły w ilości nie
mniejszej niż 4 000,00 [Mg/jedna umowa]. Zarówno odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów o których
mowa wyżej muszą być zrealizowane bądź realizowane w ramach jednej umowy. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), muszą również wykazać, że przynajmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane doświadczenie o którym
mowa wyżej.
Uwaga: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Warunek dotyczy części II postępowania.
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonują):
— usługę (zrealizowaną/realizowaną w ramach jednej umowy) zarządzania przez co najmniej 12 miesięcy
stacjonarnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), muszą również wykazać, że przynajmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane doświadczenie o którym mowa
wyżej.
Uwaga: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. część I - Cena ofertowa brutto. Waga 60
2. część I - Zaoferowanie odbioru odpadów problemowych. Waga 40
3. część II - Cena ofertowa brutto. Waga 60
4. część II - Zaoferowane warunki płatności. Waga 40

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:
IZO.271.4.2018.PW

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
29.3.2018 - 11:00

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: 29.3.2018 - 12:30
Miejscowość:
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, pok. 12, I piętro.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa, Wykonawcy,
inne osoby zainteresowane otwarciem ofert.

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: luty 2019r.
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VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
I. Wykonawcy wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 lub 1a
do SIWZ, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2
i 2a do SIWZ - w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 9
SIWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i art. 24 ust 5 pkt 1,4,5,6 i 8 Ustawy – dotyczy
części I i II;
2. Dowód wniesienia wadium – dotyczy części I i II;
3. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki
cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.7. SIWZ – dotyczy części I i II;
4. Pisemne zobowiązanie - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, innych podmiotów
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli
wykonawca, zgodnie z art. 22a Prawa zamówień publicznych, polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zawierające w szczególności
określenie:
a) zakresu udostępnianych 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;
e) informacji o tym, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
f) w przypadkach, gdy wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów -
oświadczenie, że podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy swoich zasobów w
celu wykazania się przez Wykonawcę zdolnością do realizacji zamówienia na podstawie art. 22a ustawy
Prawo zamówień publicznych, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów.
Podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności wówczas, gdy nieudostępnienie zasobów
nie było przez niego zawinione, np. gdy Wykonawca realizował zamówienie przy udziale innych podmiotów
udostępniających zasoby pomimo gotowości udostępnienia ich przez podmiot trzeci – dotyczy części I i II;
5. Dokument poświadczający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca nie
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy części I i II
II. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, Wykonawcy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23., zgodnie ze wzorem
zawartym w Specyfikacji (Załącznik Nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia – dotyczy części I i II.
III. Przed udzieleniem zamówienia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
następujących, aktualnych oświadczeń i dokumentów:
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1. Wykazu usług wykonanych wraz z dowodami, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ilości składowanych odpadów, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ – dotyczy części I.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
1a. Wykazu usług wykonanych wraz z dowodami, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem liczby miesięcy zarządzania stacjonarnym
Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 4a do SIWZ – dotyczy części II.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
2. Wykazu wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz musi zawierać wszystkie informacje zawarte w tym
załączniku – dotyczy części I.
3. Dokumentu potwierdzającego (np. polisy), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 000 000,00 PLN – dotyczy tylko części I.
4. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy tj. na minimum 300 000,00 PLN, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – dotyczy części I.
5. Oświadczenie o posiadanym wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia wraz z
podaniem nr rejestrowego zgodnie
Z załącznikiem nr 8 oraz oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – dotyczy części I.
6. Decyzję administracyjną – zezwolenie na transport odpadów, o której mowa w art. 233 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21) lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka
Województwa, o którym mowa w art. 49 ust.1 ww. ustawy o odpadach zgodną z warunkiem o którym mowa w
ppkt 9.3.1. c) - dotyczy części I.
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną,
który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych koncesją/zezwoleniem/licencją.
7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – dotyczy części I i II.
8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Oświadczenia
wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności.
Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 ustawy.
— zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy części I i II.
9. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dotyczy części I i II.
10. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – dotyczy części I i II.
11. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 15 i 21 ustawy
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – dotyczy części I i II.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp określonych
w pkt 9 SIWZ, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1 tj. Formularza JEDZ w celu wstępnego
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, przed
udzieleniem zamówienia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, zobowiązany będzie do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokumentów
dotyczących podmiotu trzeciego o których mowa pkt 7 – 11 niniejszego ustępu.
Uwaga.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
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Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu w terminie: - 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia — jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo
- 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli została przesłana w inny sposób; - lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
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
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 5. 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 formie pisemne albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy Izby. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
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jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe.
(t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Zasady i terminy wnoszenia i rozpatrywania
odwołań oraz skarg zostały szczegółowo określone w dziale VI ustawy. W odniesieniu do odwołań
zastosowanie mają także przepisy Wykonawcze wydane na podstawie artykułu 198 ustawy Prawo zamówień
publicznych, tj.: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 964); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.2.2018
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