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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222502-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bedlno: Usługi związane z odpadami
2020/S 093-222502

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Bedlno
Adres pocztowy: Bedlno 24
Miejscowość: Bedlno
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 99-311
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Łąpieś, Magdalena Wolszczak
E-mail: ug@bedlno.pl 
Tel.:  +48 242821770
Faks:  +48 242821750
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ugbedlno.bip.org.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://ugbedlno.bip.org.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:

mailto:ug@bedlno.pl
http://ugbedlno.bip.org.pl/
http://ugbedlno.bip.org.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy
Bedlno.”
Numer referencyjny: ZP.271.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
gminy Bedlno, obejmującej:
a) Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie
gminy Bedlno,
b) Transport odpadów komunalnych z terenu gminy Bedlno do miejsca ich zagospodarowania,
c) Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Bedlno.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90511300
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Bedlno, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z
terenu gminy Bedlno, obejmującej:a)Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bedlno,b)Transport odpadów komunalnych z terenu gminy
Bedlno do miejsca ich zagospodarowania,c)Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu
gminy Bedlno. 3.2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ) 3.3.Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp,zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia. Szczegółowy opis zatrudnienia został opisany w pkt. 3.3. SIWZ
str.3 i 4.
— ---- Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający podaje w tej sekcji:
6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w tym podstawy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp
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6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
6.2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy
PZP, to jest Wykonawcę:
6.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498,
912, 1495 i 1655);
6.2.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
6.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.
6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, art. 24 ust. 1 pkt 16 -
20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.4.
Uwaga:ciąg dalszy w sekcji III.1.1)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających
normyemisji spalin EURO 6 -aspekt środowiskowy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zamawiający:
— zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych,
— przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp,
— nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. Nie podlegają wykluczeniu;
5.2. Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Bedlno w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia,
b) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 797), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie dotyczącym
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.),
c) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 797), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu
odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia SIWZ,
Albo d) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA! Warunek, o którym mowa w pkt. 5.2.1 musi
być spełniony przez tego z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie
odpowiadał za świadczenie usług dla których wymagane są stosowne uprawnienia.
— --Cd. z sekcji II.2.4) 6.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w tym podstawy, o których mowa
w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 6.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP przed
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
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w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w
protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
— --8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.Celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia wykonawcy składają:
8.1. wraz z ofertą oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym celem wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia. cd w sekcji III.1.2)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że ubezpieczony jest
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców
warunek, o którym mowa w pkt. 5.2.2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie
spełnianie ww. warunku.
UWAGA! W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty
inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota,
— -- cd. z sekcji III.1.1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów..Oświadczenia podmiotów składających ofertę
wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust 1 ustawy PZP, tj.:spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia(Wykonawcy mogą
łącznie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw wykluczenia
wykazuje każdy oddzielnie).8.1.1.Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych
danych: .pdf, .xls, .doc, .docx, .xps, .odt, rtf.8.1.2.Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.
Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, któreumożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww.formatów.8.1.3.Po
stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,wykonawca podpisuje
ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,spełniające
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 8.1.4.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz JEDZ w
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zakresie: Części II sekcje: A,B,C,D; Części III sekcje: A,B,C,D; Części IV sekcja: α; Części VI – podpis.UWAGA:
Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia określona została w Załączniku
nr 2a do IDW.8.2.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania,oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postęp. o udzielenie zam.publ.o w
okolicznościach, o których mowa w art. 24ust. 1 pkt 23) ustawy PZP, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postęp.
o udzielenie zam., dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postęp. o udzielenie zam. Oświadczenie winno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ewentualnie–jeśli oryginał oświadczenia nie został
sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryg. CD. w III.1.2) Minimalny poziom..
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— -- - CD. z III.1.2): 8.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1. SIWZ: wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez
Wójta Gminy Bedlno, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art.
49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie dotyczącym zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym; zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, jako podmiot transportujący odpady w zakresie obejmującym co najmniej
rodzaje i kody odpadów wskazane w SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia albo koncesję, zezwolenie, licencję
lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Dokumenty winny być przekazane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.3.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2. SIWZ. Opłacona polisa, a w
przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000,00
zł; dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie – jeśli
oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.3.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3.1. SIWZ - wykazu usług
wykonanych, 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 ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, z 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
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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 – inne dokumenty – załącznik nr 3 do IDW (Wykaz usług). Wykaz usług
jako oświadczenie wykonawcy winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został
sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem, natomiast dowody/referencje - dokument winien być przekazany w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
— -- cd. w III.1.3)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa, że ww. warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
5.2.3.1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości na
łączną kwotę min. 500 000,00 zł brutto.
5.2.3.2. dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem
zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami) tj.:
• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co
najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także
co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (wymieniona ilość sprzętu jest
ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała
z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu gminy Bedlno były na bieżąco odbierane i
zagospodarowane),
• bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
• system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujniki rejestrujące
dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych,
• narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
• system monitorowania odbioru odpadów w postaci zapisu kamerą znajdującą się na samochodzie
odbierającym odpady z nieruchomości lub dysponuje aparatem fotograficznym do wykonywania zdjęć, z których
musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia,
że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązków segregacji odpadów.
UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców
warunek, o którym mowa pkt. 5.2.3.1 i pkt. 5.2.3.2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą
łącznie spełnianie ww. warunku.
— -- cd. z w III.1.2): 8.3.4. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3.2. SIWZ - Wykaz
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami i kserokopiami dowodów
rejestracyjnych pojazdów - w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 4 do IDW SIWZ. Wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych jako oświadczenie Wykonawcy winien być przekazany w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego -
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8.3.5. Informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. Ust.1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert. Dokument winien być przekazany w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
CD. w III.1.3) minimalny...
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
CD. z sekcji III.1.3) wykaz...: 8.3.6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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. Dokument
winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał
dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8.3.7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, 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. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie –
jeśli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem; 8.3.8. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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 (według
wzoru określonego załącznikiem nr 6 do IDW SIWZ). Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ewentualnie – jeśli
oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem; 8.3.9. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (według wzoru
określonego załącznikiem nr 6 do IDW SIWZ). Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ewentualnie – jeśli oryginał
oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem; 8.3.10. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (według wzoru określonego załącznikiem nr 6 do IDW SIWZ). Dokument winien być przekazany
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego -
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;
— CD w sekcji VI.3.
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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:
19.1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą/Wykonawcami zostanie zawarta wg wzoru
stanowiącego część II SIWZ–IPU.
19.2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
20.1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy–na zasadach określonych w części II SIWZ–IPU §5 umowy.

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w rozdziale 7.SIWZ – Opis sposobu przygotowania ofert, należy złożyć
Zamawiającemu drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Otwarcie ofert nastąpi w
siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w terminie jak wyżej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
naminiPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
4 kwartał 2021r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
— cd. z III.1.3) min.: 8.3.11.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1) ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument winien być przekazany w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał dokumentu nie został sporządzony
w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu na zdolności,
którego Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wymienione w pkt.
8.3.5-8.3.10). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SIWZ dokumenty tego podmiotu
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca
polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w pkt 6.2., jeżeli: 8.3.11.1. Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt 8.3. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
2020 poz. 346). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi
aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 06 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm.); 8.3.11.2. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa
w pkt 8.3., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty
przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 8.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.3.2. może przedstawić inny dokument,
o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku
opisanego w pkt 5.2.2. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,
ewentualnie – jeśli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego -
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 8.5.1.zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 8.3.5, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 8.5.2. zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 8.3.6., 8.3.7. lub 8.3.11., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające wymagania zgodnie ze SIWZ 8.5.2.1. i
8.5.2.2. cd. w sekcji VI.4.3)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
21.1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamów.
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
PZP,przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww ustawie-Dział VI Środki ochrony prawnej–
w zakresie postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11ust.8 ustawy Pzp. Szczegółowy opis znajduje się w Dziale 21 SIWZ str. 23/24.
— cd. z sekcji VI.3) 8.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5.
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
8.8. Składane dokumenty lub oświadczenia (określone w pkt 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców) winny
być przekazane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał dokumentu
lub oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego – elektronicznej kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podmiot, którego dotyczą.
8.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez opatrzenie elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.11. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu elektronicznego w
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S93
13/05/2020
222502-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 12 / 12

13/05/2020 S93
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12 / 12

odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca lub podwykonawcę.
8.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
8.13. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.3.11.1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
8.14. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału,
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
10.1. Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga składania zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie określa wymagań, o których mowa w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2020
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