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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Kraków
31-580
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
Tel.: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Faks: +48 126462350
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpo.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania
Numer referencyjny: TZ/TT/28/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90512000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości
o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania - zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości
o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania zadanie 1
Zadanie nr 1 obejmuje obszar Dzielnic XV, XVI, XVII, XVIII
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) do SIWZ oraz
„Harmonogram odbioru odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze
publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (według stanu na dzień 2 listopad 2017 r.)
stanowiący zał. nr 1 b) do SIWZ.
Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.
Uwaga !!!
Każdy pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługę musi być wyposażony w urządzenie GPS
umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w
wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym
niż 2 tygodni od daty podpisania umowy do zainstalowania takiego urządzenia. Koszty funkcjonowania systemu
GPS pokrywa Wykonawca.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1.Termin wykonania zamówienia:od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r–z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
2.Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWIZ.
3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art.67 ust.1pkt. 6 ustawy PZP

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania - zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości
o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania zadanie 2
Zadanie nr 2 obejmuje obszar Dzielnic IV, V, VI, VII.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) do SIWZ oraz
„Harmonogram odbioru odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze
publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (według stanu na dzień 2 listopad 2017 r.)
stanowiący zał. nr 1 b) do SIWZ.
Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.
Uwaga !!!
Każdy pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługę musi być wyposażony w urządzenie GPS
umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w
wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym
niż 2 tygodni od daty podpisania umowy do zainstalowania takiego urządzenia. Koszty funkcjonowania systemu
GPS pokrywa Wykonawca.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

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

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1.Termin wykonania zamówienia:od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r–z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
2.Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWIZ.
3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art.67 ust.1pkt. 6 ustawy PZP

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania - zadanie 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości
o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania zadanie 3
Zadanie nr 3 obejmuje obszar Dzielnic VIII, IX, X.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) do SIWZ oraz
„Harmonogram odbioru odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze
publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (według stanu na dzień 2 listopad 2017 r.)
stanowiący zał. nr 1 b) do SIWZ.
Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.
Uwaga !!!
Każdy pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługę musi być wyposażony w urządzenie GPS
umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w
wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym
niż 2 tygodni od daty podpisania umowy do zainstalowania takiego urządzenia. Koszty funkcjonowania systemu
GPS pokrywa Wykonawca.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

5 / 12

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1.Termin wykonania zamówienia:od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r–z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
2.Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWIZ.
3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art.67 ust.1pkt. 6 ustawy PZP

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania - zadanie 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości
o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania zadanie 4
Zadanie nr 4 obejmuje obszar Dzielnic XI, XII, XIII.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) do SIWZ oraz
„Harmonogram odbioru odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze
publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (według stanu na dzień 2 listopad 2017 r.)
stanowiący zał. nr 1 b) do SIWZ.
Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.
Uwaga !!!
Każdy pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługę musi być wyposażony w urządzenie GPS
umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w
wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym
niż 2 tygodni od daty podpisania umowy do zainstalowania takiego urządzenia. Koszty funkcjonowania systemu
GPS pokrywa Wykonawca.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1.Termin wykonania zamówienia:od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r–z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
2.Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWIZ.
3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art.67 ust.1pkt. 6 ustawy PZP

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 przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1. posiadają zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach w zw. z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) w
zakresie kodów odpadów: 20 02 01.
2. Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(JEDZ). Wykonawca wypełnia JEDZ w części I, część II, część III, część IV sekcja A pkt 1, 2, sekcja B pkt. 5,
sekcja C pkt. 1b), pkt 9, cześć VI Oświadczenie końcowe.
Wykonawca w części IV sekcji A pkt 2 JEDZ zobowiązany jest wykazać, iż posiadają zezwolenie na transport
odpadów, o którym mowa w pkt 6a) SIWZ.
3. Zamawiający, stosowanie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych wezwie wykonawcę,
który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
tj.: na potwierdzenie, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zobowiązany
będzie przedłożyć zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach w zw. z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)
w zakresie kodów odpadów: 20 02 01.
4. Podstawy wykluczenia:
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Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publiczny.
Ocena niepodlegania przez wykonawcę wykluczeniu z postępowania nastąpi na podstawie przedłożonych
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.
5. Zamawiający, stosowanie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych wezwie wykonawcę,
który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
tj.:na potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust.
5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zobowiązany będzie przedłożyć:
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
• aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
UWAGA !!! c.d. w pkt. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Szczegółowe informacje zawiera pkt. 8 SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(JEDZ). Wykonawca wypełnia JEDZ w części I, część II, część III, część IV sekcja A pkt 1, 2, sekcja B pkt. 5,
sekcja C pkt. 1b), pkt 9, cześć VI Oświadczenie końcowe.
Wykonawca w części IV sekcji B pkt 5 JEDZ zobowiązany jest wskazać na jaką kwotę jest ubezpieczony w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający, stosowanie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych wezwie wykonawcę,
który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
tj. na potwierdzenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej
lub finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia zobowiązany będzie przedłożyć
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego, o której mowa w część IV, sekcja B pkt 5 JEDZ oraz pkt 6.4 SIWZ.
3. UWAGA!
c.d. z pkt. III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
• aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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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 - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
• aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
• 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 orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
Szczegółowe informacje zawiera pkt. 8 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych tj. posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
wysokości nie niższej niż 1 000 000 zł (na każde zadanie)
Ocena spełniania przez wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
Wykonawca wypełnia JEDZ w części I, część II, część III, część IV sekcja A pkt 1, 2, sekcja B pkt. 5, sekcja C
pkt. 1b), pkt 9, cześć VI Oświadczenie końcowe.
Wykonawca:
- w części IV sekcja C pkt. 1b JEDZ zobowiązany jest wykazać, iż wykonał usługi o których mowa w pkt 6.2.
niniejszej SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
- w części IV sekcja C pkt. 9 JEDZ zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje sprzętem wskazanym jako
minimalny warunek uczestnictwa, o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ z podaniem rodzaju narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
2. Zamawiający, stosowanie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych wezwie wykonawcę,
który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
tj.:
a) na potwierdzenie, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zobowiązany będzie przedłożyć
dowody potwierdzające, iż usługi wymienione w części IV sekcja C pkt. 1b) JEDZ zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi, że usługi, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ oraz w części IV sekcji C pkt. 1b)
JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
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uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 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.
b) na potwierdzenie, iż Wykonawca dysponuje sprzętem wymienionym w części IV sekcja C pkt. 9 JEDZ
zobowiązany będzie przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami.
3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje zawiera pkt. 8 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi obejmujące odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych
w workach świadczone według harmonogramów na łączną ilość odebranych odpadów zielonych nie mniejszą
niż 4 000 tony wykonywane w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy na rzecz jednego
Zamawiającego (na każde zadanie).
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (na każde zadanie):
a) min. 6 samochodami skrzyniowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
lub
b) min. 6 ciągnikami kołowymi lekkimi lub średnimi z przyczepą.
Ocena spełniania przez wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.
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:
- Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
- Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWIZ.

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
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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: 15/12/2017
Czas lokalny: 09:30

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: 15/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.,
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, województwo małopolskie, kraj Polska, sala konferencyjna przy Zarządzie
Spółki.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na zasadach określonych w pkt. 10 SIWZ.
2. 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, spełniają warunki
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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6.Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1
lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) wypełniony i podpisany „JEDZ”,
b) wypełniony i podpisany formularz oferty – Zał. nr 3 do SIWZ;
c) wypełniony formularz cenowy – wg Zał. nr 4 a – 4 d do SIWZ (odpowiednio dla zadania, na który wykonawca
składa ofertę przetargową)
d) dowód wniesienia wadium.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w
przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem
oraz całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Zostaną
one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz
zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
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3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2017

