Ogłoszenie nr 2021/BZP 00260839/01 z dnia 2021-11-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz
realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku
2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARUCHOWO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866790
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 54
1.5.2.) Miejscowość: Baruchowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-821
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 284 56 82
1.5.8.) Numer faksu: 284 58 48
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@baruchowo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baruchowo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz
realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku
2022
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d6b3eac-4082-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00260839/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-08 12:09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.baruchowo.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz
uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na
Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w
dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające
na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki
poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub
nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z
najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer
10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz
Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi
80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na
temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą
Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie
zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w
kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji
pliku na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
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elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baruchowo. Dane osobowe Wykonawcy
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania
będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel
określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich
obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o
których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów
zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale
IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do
protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art.
9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której
dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–
3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w
przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
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załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IBR.271.12.2021.KG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie
Gminy Baruchowo;
b) od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne, a
także innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe;
oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy
Baruchowo poprzez:
1. odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach w tym
pozostałości po segregacji odpadów w miejscach powstawania,
2. odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w workach w
miejscach powstawania,
3. odbieranie odpadów z punktów gniazdowych tj. pojemników typu "dzwon" w których
prowadzona jest selektywna zbiórki odpadów z podziałem na szkło, tworzywa sztuczne, metal i
papier,
4. odbiór odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 265 i
powiatowej nr 2918C,
5. transporcie odpadów do instalacji odbierania odpadów komunalnych,
6. przetwarzaniu odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiedniego poziomu
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439),
7. dostarczaniu właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów,
8. Ponadto Wykonawca:
a) ma obowiązek odbioru z danej nieruchomości bądź punktów każdej ilości odpadów
komunalnych zebranych przez właściciela nieruchomości w pojemnikach bądź workach, a także
do zebrania odpadów przygotowanych do odebrania obok pojemnika.
b) ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w niezbędne worki do gromadzenia odpadów
zbieranych selektywnie przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów
zawartej z Zamawiającym.
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c) w trakcie realizacji umowy dostarcza właścicielom nieruchomości worki na odpady zbierane
selektywnie, w zamian za worki zapełnione, w częstotliwości zgodnej z częstotliwością odbioru
odpadów zbieranych selektywnie,
d) dostarcza nowe pojemniki do odbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na swój
koszt, jeśli podczas wykonywania usługi dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy
Wykonawcy pojemników na odpady zmieszane jakimi dysponują mieszkańcy,
e) ponosi odpowiedzialność za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich
spowodowane w trakcie świadczenia usługi odbioru odpadów,
f) dokonuje dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości dokumentów związanych z Systemem
Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru, zarówno
wytworzonych przez siebie jak i przekazanych przez Zamawiającego,
g) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych
odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.
h) zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że
właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów,
Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Jednocześnie w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca
zobowiązany jest do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o
niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do
informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację - zapis cyfrowy wykonany
przez aparaturę (aparat cyfrowy lub kamera oraz urządzenie GPS) znajdującą się w
samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z
dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej
godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę
i będzie zawierać także dane osobowe świadków.
i) zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji.
j) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą
za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca
odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca
klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu
Gminy Baruchowo.
k) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania
odpadów.
l) Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd, którym wykonawca będzie wykonywał usługę
wyposażony były w urządzenia GPS z możliwością podglądu przez pracownika Urzędu Gminy w
Baruchowie w siedzibie Urzędu.
m) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy
zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na
zewnątrz odpadów podczas ich transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i
dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie
rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca
zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy
muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na
terenie bazy magazynowo-transportowej.
n) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia: - odbiór odpadów, - kierowanie i obsługa urządzeń i pojazdów,
do których ładowane są odpady. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący
czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (.Dz.U. 2020 poz. 1320).
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię umów o
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pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi
czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również
podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być
anonimizowane. Brak spełnienia wskazanego warunku stwierdzony podczas kontroli, spowoduje
obciążenie Wykonawcy karą w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę pracującą bez umowy o
pracę. Nałożona kara pomniejszy należne miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy.
9. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty za kryterium położenie bazy magazynowo - transportowej zostaną
przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego odległości położenia bazy od granicy
gminy w km wskazanego w formularzu ofertowym na realizację przedmiotu zamówienia.
Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w zakresie położenia bazy magazynowo - transportowej
stosując poniższe zasady:
a) baza magazynowo - transportowa położona na terenie gminy - 50 pkt
b) baza magazynowo - transportowa położona w odległości do 20 km od granicy gminy - 30 pkt
c) baza magazynowo - transportowa położona w odległości do 40 km od granicy gminy - 20 pkt
d) baza magazynowo - transportowa położona w odległości do 60 km od granicy gminy - 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena jednostkowa
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
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inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Położenie bazy magazynowo-transportowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
wykonawcy wykażą posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
600.000,00 złotych. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, powinno obowiązywać w sposób
ciągły przez cały okres realizacji zamówienia. Dopuszcza się zawarcie kilku umów
następujących po sobie na krótsze okresy, przy zachowaniu ciągłości. Wykonawca
każdorazowo będzie przedkładał Zamawiającemu kopię polisy (polis) oraz dowód (dowody)
opłacania składek. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia wymagane minimum, tj.: co najmniej 1 usługę, polegającą na odbiorze odpadów komunalnych w
systemie odpadów zmieszanych i selektywnych u źródła i zebrał odpady o masie łącznej
minimum 500 Mg, lub z co najmniej 600 nieruchomości;
2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj.
a) posiada dostęp do niezbędnych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w
celu wykonania zamówienia, a w szczególności: będzie dysponował bazą magazynowotransportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy Baruchowo.
b) będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji
kompaktującej, 1 pojazdem wyposażonym w HDS. Przynajmniej jeden z tych pojazdów musi
spełniać normę EURO VI oraz przynajmniej jeden z pojazdów musi być wyposażony w myjkę do
mycia i dezynfekcji pojemników. Ponadto pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w
widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady
komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą
przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie
czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników
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zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych
przez Zamawiającego poprzez możliwość podglądu w siedzibie Zamawiającego. Pojazdy muszą
być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu
pojemników. Pojazdy mogą być wyposażone w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych.
Pojazdy do odbioru odpadów muszą posiadać cyfrowe urządzenie rejestrujące, które umożliwi
monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego
załącznika nr 1.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie złożonego załącznika nr 1.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami.; Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.; Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w
realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub
usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wzór umowy na roboty budowlane; Wzór zobowiązania do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania przedmiotu umowy;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
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6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8 000.00 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno
ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego,
którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku wzrostu powyżej 15% stawek opłat za korzystanie ze
środowiska ogłoszonych przez Ministerstwo Środowiska w formie obwieszczenia w sprawie
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska;
2) zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku
rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej o
charakterze niezależnym od stron lub którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem
umowy lub którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności lub której nie można przypisać drugiej stronie;
3) zmiany prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego wpływającej
na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów lub wykonywania usług towarzyszących
wynikających z niniejszej umowy;
4) zmiany wysokości opłat wynikających z przepisów prawa a mających wpływ na koszty
świadczenia usługi,
5) inne zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady odbierania i
zagospodarowania odpadów,
6) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki
podatku VAT,
7) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu umowy (zał. nr 1) w zakresie
wykonania prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy,
8) w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy.
9) zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, za zgodą Wykonawcy, bez zmiany
wynagrodzenia;
10) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w
zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji
możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy.
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11) Nie stanowi podstawy do zmiany umowy zmiana stawek określonych w Uchwale Rady
Gminy Baruchowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
12) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
13) Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i
Zamawiający.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-16 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-15
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