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Polska-Mikołów: Usługi związane z odpadami
2018/S 179-405818
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Mikołów
276257630
Rynek 16
Mikołów
43-190
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Żurek
Tel.: +48 323248500
E-mail: zam@mikolow.eu
Faks: +48 323248400
Kod NUTS: PL22C

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mikolow.eu
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.mikolow.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne

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

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 1.1.2019
do 31.12.2019 r.
Numer referencyjny: PN-58/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
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90500000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

II.1.6)

Usługi

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne na terenie gminy Mikołów.
1.2. Powierzchnia gminy Mikołów wynosi 81 km2. Ilość mieszkańców gminy Mikołów
na koniec 2017 r. wynosiła 39 133. W oparciu o złożone deklaracje ilość osób
zamieszkujących w gminie według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 37 040. Na
podstawie załącznika nr B ustalono długość dróg, przy których zlokalizowane są
nieruchomości do obsługi w ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych. Ogółem długość dróg wynosi 251,3 km.

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.2)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)
II.2.1)

90511000

Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mikołów
1.3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości według podziału na
następujące frakcje:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) papier (w tym karton),
c) szkło,
d) metale,
e) tworzywa sztuczne,
f) opakowania wielomateriałowe,
g) odpady zielone,
h) popiół i żużel paleniskowy,
i) przeterminowane leki i chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe,
n) zużyte opony,
o) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
1.4. Przedmiot zamówienia winien być realizowany:
a) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych,
b) niezależnie od utrudnień wynikających z dojazdu do nieruchomości,
c) niezależnie od warunków atmosferycznych.
1.5. Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne
wynosi 7 788, w tym:
a) nieruchomości zamieszkałe: 6 777 (w tym: jednorodzinne – 6 599, wielorodzinne –
178),
b) nieruchomości mieszane: 254 (w tym: mieszane jednorodzinne – 188, mieszane
wielorodzinne – 66),
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c) nieruchomości niezamieszkałe: 757 (w tym: Rodzinne Ogródki Działkowe - 10).
Wykaz nieruchomości objętych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na terenie gminy Mikołów zawiera załącznik nr C.
Powyższe dane nie uwzględniają powstawania nowych osiedli, ulic i budynków
mieszkalnych, jak również nie uwzględniają likwidacji budynków i zmian liczby
mieszkańców w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie nowo powstające
nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe powinny być objęte usługą odbioru i
zagospodarowania odpadów.
1.6. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do
odebrania od właścicieli nieruchomości w okresie realizacji usługi wynosi 19 266 Mg.
Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów przeznaczonych do odebrania i
zagospodarowania w okresie trwania umowy zawiera załącznik nr D. Wykonawca
zobowiązany jest odbierać całą masę odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
1.7. Szacunkowa ilość pojemników i kontenerów na zmieszane odpady komunalne 11
728 szt. Ilość pojemników i kontenerów z podziałem na poszczególne pojemności
przedstawia tabela 1.
Pojemność pojemnika/kontenera w litrach - ilość:
110/120 - ilość 8 903, 240 - ilość 1 770, 360 - ilość 43, 660 - ilość 31, 770 - ilość
7, 1 100 - ilość 964, 5 000 - ilość 2, 7 000 - ilość 8, 10 000 - ilość 0.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki A, B, C, D, G, H, I, J do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość śmieciarek o dopuszczalnej masie całkowitej od 15
Mg do 28 Mg spełniających europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub
EURO 6 / Waga: 20 pkt
Kryterium jakości - Nazwa: Przeprowadzenie akcji edukacyjnych w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi / Waga: 20 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.1.2004 (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm. zwaną dalej ustawą), z
możliwością zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy – procedura
odwrócona.
Wadium w wysokości 240 000,00 PLN, nie później niż do upływu terminu składania
ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mikołów (rejestr
prowadzi Burmistrz Mikołowa);
b) wpis do rejestru podmiotów transportujących odpady, o którym mowa w art. 49
ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 992 z późn. zm.),
prowadzonego przez Marszałka Województwa
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek,o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 i art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy
6.4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie oświadczeń lub
dokumentów:
6.4.10. odpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mikołów
6.4.11. odpisu z rejestru podmiotów transportujących odpady, o którym mowa w art.
49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 992 z późn.
zm.)
6.4.1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podst. art.24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
6.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności 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
6.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce
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
6.4.4. odpisu 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 podst. art. 4 ust. 5 pkt
1
6.4.5. 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
6.4.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
6.4.7. oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
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6.4.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7
6.4.9. oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
III.1.2)
III.1.3)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
5.1.2.2.1. dysponuje:
a) co najmniej 1 śmieciarką o dopuszczalnej masie całkowitej do 6 Mg przystosowaną
do obsługi pojemników o pojemności od 110 l do 240 l wyposażoną w system
monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający
trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
b) co najmniej 3 śmieciarkami o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 do 28 Mg
przystosowanymi do obsługi pojemników o pojemności od 110 l do 1 100 l
wyposażonymi w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania
satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu,
miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach
wyładunku odpadów;
c) co najmniej 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 Mg
przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
wyposażonymi w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania
satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu,
miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach
wyładunku odpadów;
d) co najmniej 1 pojazdem kontenerowym (hakowcem lub kontenerowcem) o
dopuszczalnej masie całkowitej do 18 Mg przystosowanym do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych wyposażonym w system monitoringu, bazujący na
systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o
położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o
miejscach wyładunku odpadów;
e) bazą magazynowo-transportową na terenie gminy Mikołów lub w odległości nie
większej niż 60 km od granicy gminy Mikołów, spełniającą wymagania, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz.122);
5.1.2.2.2. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 3 usługi, polegające
na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli
nieruchomości, o czasie świadczenia nie krótszym niż 1 rok każda usługa oraz o
wartości łącznie nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto rocznie. Jedna z tych
usług winna mieć wartość nie mniejszą niż 700 000,00 PLN brutto rocznie;
Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku Konsorcjum, należy
wykazać, iż przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum samodzielnie
spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu.
6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie następujących oświadczeń lub dokumentów:
6.4.12. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy, w celu wykonania zamówienia, o których mowa w pkt
5.1.2.2.1 SIWZ oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
6.4.13. wykazu 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 min. 3
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usług, polegających na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i
segregowanych) od właścicieli nieruchomości, o czasie świadczenia nie krótszym niż
1 rok każda usługa oraz o wartości łącznie nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto
rocznie. Jedna z tych usług winna mieć wartość nie mniejszą niż 700 000,00 PLN
brutto rocznie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody czy usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Informacje dotyczące oświadczenia składanego w postaci Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ):
6.1. Do upływu terminu składania ofert każdy wykonawca składa w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aktualne na
dzień składania ofert, oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), że nie podlega wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek, o
których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, wymienione w pkt 5 SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wymagania zamawiającego w odniesieniu do sposobu sporządzenia JEDZ:
a) W części II sekcja B „Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy” – nie jest
wymagane podanie daty i miejsca urodzenia oraz szczegółowych informacji
dotyczących przedstawicielstwa.
b) Należy zwrócić uwagę, że zamawiający żąda wypełnienia w części IV „Kryteria
kwalifikacji” odpowiednich rubryk w sekcjach A, i C, nie ograniczając się do
wypełnienia sekcji α.
c) Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji dla części V JEDZ.
6.1.1 JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. 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.
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art.
25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6.1.2 Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez
wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku
danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: zam@mikolow.eu
6.1.3 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
6.1.4 Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w
szczególności w jednym z ww. formatów.
6.1.5 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.
6.1.6 Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj.
opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument
oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na
licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
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6.1.7 Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty,
składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również
inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności
informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania
danych zawartych w JEDZ.
6.1.8 Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki
sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące JEDZ zamieszczono w pkt 6 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
III.1.5)
III.2)
III.2.1)
III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Informacje dotyczące określonego zawodu
Warunki realizacji umowy:

Wskazano w pkt 3, 4, 12, 16 i 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
we wzorze umowy.

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
III.2.3)

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

IV.2.3)

Polski

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój 34, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień 2019

VI.2)
VI.3)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:
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Zamawiający żąda aby dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w sekcji III.1.1)
ogłoszenia - ppkt 6.4.1, do 6.4.9) dotyczące podmiotu trzeciego, na którego zasoby
powołuje się wykonawca, jak również dotyczące podwykonawcy wskazanego w JEDZ,
zostały przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę.
6.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 6.4.1 SIWZ – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 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 oraz ust. 5 i 6
ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
b) pkt 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo 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 –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.6. 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 6.5. 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.
Dokumenty winny być wystawione, w terminach określonych w pkt 6.5 SIWZ.
6.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4.1 SIWZ, składa dokument, o
którym mowa w pkt 6.5.a) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
VI.4)
VI.4.1)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4.2)

VI.5)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę wniesienia odwołania, jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie od treści ogłoszenia o zamówienia oraz od postanowień SIWZ w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE, lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec innych czynności niż powyżej w terminie 10 dni dni od dnia, w
którym m powzięto lub, przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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. Sprawy merytoryczne odwołań reguluje Dział VI ustawy Pzp.
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2018
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