
Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów ulegających

biodegradacji i odpadów selektywnie zbieranych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż

zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz selektywnie zbierane z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój

powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób

będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22

ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe

numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –

mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Aleja Słoneczna 28 ,

38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 435-02-12, e-mail sekretariat@iwonicz-zdroj.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Adres profilu nabywcy:

Ogłoszenie nr 594925-N-2020 z dnia 2020-10-08 r.
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Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku

wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z

zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci

elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

Adres:

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój - Biuro Obsługi Mieszkańca (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych

(zmieszanych), odpadów ulegających biodegradacji i odpadów selektywnie zbieranych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie

odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz selektywnie zbierane z terenu

Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

Numer referencyjny: IR.271.11.2020.IZ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych, położonych na

terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. Szacunkowa liczba mieszkańców gminy wynosi 10816 – stan na 30.09.2020 r., z czego 1652 osób

mieszka w Iwoniczu-Zdroju a 9164 w trzech sołectwach: Iwonicz, Lubatowa i Lubatówka. Na dzień 30.09.2020 r. deklaracje w

sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło 2580 gospodarstw domowych, a liczba osób deklarujących

zbieranie odpadów wyniosła 8504. Na terenie Gminy przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w terenach wiejskich –

rozproszona. Zabudowa wielomieszkaniowa zlokalizowana jest na terenie miejskim (ok.18 budynków) oraz w miejscowości Iwonicz

(5 budynków), z łączną ilością mieszkań 296. 2. Systemem zbiórki odpadów komunalnych objęty zostanie teren całej gminy według

uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą tras przejazdu - mapę poglądową z naniesionymi trasami przejazdu

samochodów zawiera załącznik nr 6. Długość jednorazowej trasy przejazdu po obszarze całej gminy szacuje się na ok. 45 km. 3.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór: 1) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01

zgromadzonych w workach i pojemnikach wystawionych w obrębie trasy odbioru w ilości ok. 1055 Mg, 2) segregowanych odpadów

komunalnych, gromadzonych w sposób selektywny w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach wystawionych w

obrębie trasy przejazdu, podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości ok. 382 Mg: a) tworzywa sztuczne, w tym odpady

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, b) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, c) szkło i opakowania ze

szkła, d) metale, w tym odpady opakowaniowe z metalu, e) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe,

f) odpady zielone oraz ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 3) pozostałych odpadów, w tym

problematycznych w ilości ok. 334,10 Mg, w szczególności: a) odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, b) zużytych opon, c)

przeterminowanych leków i chemikaliów, d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym materiałów izolacyjnych, e) popiołu z

palenisk domowych, f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, g) zużytych baterii i akumulatorów, h) odpadów

niebezpiecznych, i) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
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igieł i strzykawek. 4. Odbiorem, transportem do RIPOK Krosno objęte są odpady z ust. 3 pkt 3 ppkt 1-2. Wykonawca pokrywa koszty

odbioru i transportu, koszty zagospodarowania pokrywa Gmina Iwonicz-Zdrój zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Krosno

dotyczącym zagospodarowania odpadów. 5. Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem objęte są odpady z ust. 3 pkt 3 ppkt 3.

Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pokrywa Wykonawca . Zamawiający nie wskazuje miejsca

zagospodarowania odpadów o których mowa w pkt 5, pozostawiając decyzję Wykonawcy gdzie i komu przekaże odpady do dalszego

wykorzystania, ponownego użycia, recyklingu czy unieszkodliwienia. 6. Oznakowanie worków i pojemników: 1) niesegregowane

(zmieszane) odpady komunalne a) opisany kontener b) worek lub pojemnik koloru szarego, z białą nalepką umieszczoną w

widocznym miejscu, 2) odpady segregowane: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, w tym odpady

opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metalu, a) opisany kontener b) worek lub pojemnik koloru żółtego, z białą nalepką

umieszczoną w widocznym miejscu, 3) odpady segregowane: szkło i opakowania ze szkła a) opisany kontener b) worek lub pojemnik

koloru zielonego, z białą nalepką umieszczoną w widocznym miejscu, 4) odpady segregowane: papier i tektura oraz odpady

opakowaniowe z tych materiałów: a) opisany kontener b) worek lub pojemnik koloru niebieskiego, z białą nalepką umieszczoną w

widocznym miejscu, 5) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady: a) opisany kontener, b) worek lub pojemnik koloru

brązowego, z biała nalepką umieszczoną w widocznym miejscu. Dopuszcza się możliwość pokrycia pojemników innych niż worki

odpowiednim kolorem tylko w części, nie mniejszej niż 30% zewnętrznej całkowitej powierzchni pojemnika, widoczny dla

korzystających z pojemnika. Naklejka koloru białego zawiera oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów oraz kod identyfikacyjny

wytwórcy odpadów. 7. Częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów od właścicieli budynków jednorodzinnych: 1) odpady

zmieszane niesegregowane gromadzone w workach i pojemnikach - 2 razy w miesiącu (raz na dwa tygodnie) w miejscowościach

Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka, 2) odpady segregowane: a) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny

metal, gromadzone w workach lub pojemnikach – 2 razy w miesiącu (raz na dwa tygodnie) w miejscowościach Iwonicz-Zdrój,

Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka, b) papier i tektura gromadzone w workach lub pojemnikach – 1 raz na dwa miesiące w

miejscowościach Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka, c) szkło i opakowania ze szkła gromadzone w workach lub

pojemnikach – 1 raz na dwa miesiące w miejscowościach Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka, d) odpady ulegające

biodegradacji – wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu w odniesieniu do pojemników umieszczonych w miejscach publicznych.

8. Częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów z budynków wielomieszkaniowych: 1) odpady zmieszane niesegregowane

gromadzone w workach i pojemnikach – 1 raz w tygodniu, 2) odpady segregowane: a) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe,

drobny metal, gromadzone w workach lub pojemnikach – 2 razy w miesiącu (raz na dwa tygodnie), b) papier i tektura, gromadzone w

workach lub pojemnikach – 1 raz na dwa miesiące, c) szkło i opakowania ze szkła gromadzone w workach lub pojemnikach – 1 raz na

dwa miesiące, d) odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach – 1 raz w tygodniu. 9. Częstotliwość wywozu

pozostałych odpadów gromadzonych na PSZOK: 1) odpady zielone oraz ulegające biodegradacji – 15 krotny wywóz kontenera KP7,

2) odpady wielkogabarytowe – 2 razy w okresie obowiązywania umowy wzdłuż tras przejazdu (kwiecień lub maj jeden raz oraz

wrzesień lub październik jeden raz), oraz 4 razy w okresie obowiązywania umowy z PSZOK. 3) zużyte opony – 4 razy w okresie

obowiązywania umowy, 4) przeterminowane leki – 20 razy w okresie obowiązywania umowy, 5) odpady budowlane i rozbiórkowe, w

tym materiały izolacyjne – 26 krotny wywóz kontenera KP7, 6) popiół – 10 razy w okresie obowiązywania umowy, 7) zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny – 3 razy w okresie obowiązywania umowy, 8) baterie i akumulatory – 3 razy w okresie obowiązywania

umowy, 9) inne odpady niebezpieczne, w tym opakowania po środkach ochrony roślin, chemikalia – 3 razy w okresie obowiązywania

umowy, 10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

– 2 razy w okresie obowiązywania umowy 11) odpady segregowane, o których mowa w ust. 3 pkt 3 ppkt 2 lit. a-e – zgodnie z

harmonogramem odbioru odpadów uzgodnionym z Zamawiającym, o którym mowa w SIWZ. Uwaga! odpady wielkogabarytowe z

pkt 2) wywożone są 4 razy z PSZOK w okresie obowiązywania umowy, oraz 2 razy odbierane są z tras przejazdu z częstotliwością

jak w pkt 2. 10. Miejsce odbioru poszczególnych frakcji odpadów: 1) odpady niesegregowane i segregowane gromadzone w workach

i pojemnikach składowane będą na posesjach wzdłuż tras oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 6, 2)

odpady niesegregowane, segregowane i odpady ulegające biodegradacji powstające w budynkach wielomieszkaniowych gromadzone
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będą w pojemnikach i kontenerach umieszczonych w obrębie danej nieruchomości (Iwonicz-Zdrój: ul. Piwarskiego 20, 22, 24, ul.

Rąba 8, 10, 12, 18, ul. Partyzantów 3, 5, al. Słoneczna 1, 4, 6, 8, 10, 14, 16, ul. Plac Dietla 3, ul. Braci Kazurów 15; Iwonicz: ul.

Zadwór 8, 9, 10, 11, 12). 11. Miejsca odbioru pozostałych odpadów: 1) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym

bioodpady – wywóz kontenerów z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 2) odpady wielkogabarytowe – gromadzone luzem wzdłuż tras

przejazdu oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 6, oraz na terenie PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 3) zużyte

opony – wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 4) przeterminowane leki – odbiór z 4 punktów rozmieszczonych na terenie

gminy, oraz na terenie PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 5) odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym materiały izolacyjne – wywóz

kontenerów z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 6) popiół – gromadzony w workach wzdłuż tras oznaczonych na mapie poglądowej

umieszczonej w załączniku nr 6 oraz wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –

wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 8) zużyte baterie i akumulatory – wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 9) inne

odpady niebezpieczne - wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju 11)

odpady segregowane, o których mowa w ust. 3 pkt 3 ppkt 2 lit. a-e – wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju; odbiór będzie

następował w dniu przejazdu dla poszczególnych frakcji w mieście Iwonicz-Zdrój. 12. Wykonawca zapewni odbiór odpadów

gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach typu „dzwon” umieszczonych na terenie gminy. Na terenie gminy znajdują się

42 pojemniki typu „dzwon” (18 szt. na szkło, 24 szt. na tworzywa sztuczne i metal) rozstawionych wzdłuż taras przejazdu

oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 6. Zamawiający przewiduje: a) 12-sto krotne opróżnianie

pojemników na szkło w trakcie obowiązywania umowy, b) 20-sto krotne opróżnianie pojemników na tworzywa sztuczne i metal w

trakcie obowiązywania umowy 13. Wykonawca po każdorazowej zbiórce odpadów gromadzonych w workach, zobowiązany jest

informować Zamawiającego o ilości oraz miejscach odebranych worków nieoznaczonych nalepką z kodem kreskowym. 14.

Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego

zbierania odpadów komunalnych (zczytywanie kodów kreskowych z pojemników lub worków). W przypadku stwierdzenia, że

właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady komunalne

jako niesegregowane (zmieszane), niezwłocznie powiadamiając w formie pisemnej lub mailem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój oraz

właściciela nieruchomości o nieprawidłowościach. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji na poziomie

umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty (dokumentacja

fotograficzna z datownikiem wykonania w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie przypisania pojemników/worków do

konkretnej nieruchomości oraz oświadczenie pracownika Wykonawcy, który stwierdził niezgodność wraz z jego/ich podpisem). 15.

Zaleca się Wykonawcy zapoznanie z warunkami terenowymi panującymi na trasach przejazdu oraz w miejscach odbioru odpadów z

nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, uwzględniając utrudnienia w ruchu kołowym związane z

warunkami atmosferycznymi w różnych porach roku. 16. Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów w poniedziałki, niedziele i

święta. 17. Odpady odbierane będą w dniach ustalonych w harmonogramie w godzinach od 800 do 1800 z zastrzeżeniem, że odpady

wielkogabarytowe jeden raz kwiecień lub maj oraz jeden raz wrzesień lub październik (termin zostanie ustalony z Zamawiającym po

podpisaniu umowy w harmonogramie). 18. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wystawionych przez mieszkańców

wzdłuż tras przejazdu w godzinach określonych w pkt 17, przy czym wystawienie odpadów po przejeździe śmieciarki nie zwalnia

Wykonawcy z obowiązku odbioru odpadów. 19. W sytuacji pozostawienia odpadów Wykonawca winien niezwłocznie po powzięciu

informacji od Zamawiającego usunąć i zagospodarować pozostawione odpady. 20. Odpady odbierane z terenu gminy gromadzone

będą w następujących urządzeniach: 1) pojemniki na odpady o pojemności w litrach: 50, 80, 110, 120, 240, 1100; 2) worki o

pojemności w litrach: 60, 80, 100, 120, 3) pojemniki „dzwony” o pojemności 1500 l, 2500 l, 4) kontenery typy KP 7 o pojemności

min. 6000 l. 21. Zamawiający posiada porozumienie międzygminne z Gminą Krosno w sprawie dostarczania odpadów komunalnych,

w tym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji – w tym zielonych oraz selektywnie

zbieranych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie ul. Białobrzeska 108. 22. Odpady komunalne

z porozumienia, o których mowa w ust 3 pkt 3 ppkt 1-2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przekazywać do RIPOK w Krośnie.
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Rozliczenie za zagospodarowanie odpadów następuje bezpośrednio między Gminą Krosno, a Gminą Iwonicz-Zdrój w ramach

zawartego porozumienia. Po stronie Wykonawcy leży odbiór i transport (koszt po stronie Wykonawcy). Pozostałe odpady, o których

mowa w ust. 3 pkt 3 ppkt 3 SIWZ, których porozumienie nie dotyczy odbiór, transport oraz zagospodarowane zostaje po stronie

Wykonawcy (koszt po stronie Wykonawcy). 23. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach

zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie

z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r.

poz. 797 z późn. zm.) 24. Wykonawca obowiązany jest do: a) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń powstających w wyniku

załadunku i transportu odpadów komunalnych, b) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami z

pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu, c) zachowania właściwego stanu sanitarnego

użytkowanych pojazdów i urządzeń. 25. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem i

transportem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 26. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe

gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. zbiórki odpadów,

ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem

odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

komunalnych. 27. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników lub kontenerów wynikłe z

winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 28. W celu realizacji przedmiotu

umowy Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w

workach, pojemnikach i kontenerach, w szczególności w posiadaniu podmiotu powinny znajdować się: 1) co najmniej dwa pojazdy

przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania

selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 3) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

Trwale i czytelnie oznakowane – w widocznym miejscu należy umieścić nazwę firmy, dane adresowe i numer telefonu podmiotu

odbierającego odpady komunalnego od właścicieli nieruchomości. 29. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich

wymagań z art. 9 d ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

30. Wykonawca ma obowiązek sporządzania i przekazywania Zamawiającemu: 1) comiesięcznych raportów dołączanych do faktury

określających ilość wywiezionych odpadów wszystkich frakcji odebranych w danym miesiącu rozliczeniowym, 2) sprawozdania

zgodnie z rozdziałem 4b art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1439) i przepisach wykonawczych. 31. Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach

odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym do 7 dni od

podpisania umowy szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój. 32. W sytuacjach nadzwyczajnych

(jak np. nieprzejezdność i zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru

odpadów będzie każdorazowo uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu

zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 33. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres

wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących odbierania i

zagospodarowania odpadów komunalnych. 34. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz właścicielom nieruchomości

zamieszkałych możliwość kontaktu telefonicznego z jego przedstawicielem - co najmniej w dniach roboczych od godz. 800 do 1800.

35. Wykonawca zobowiązany jest dostosować pojazdy do zbierania odpadów do nośności nawierzchni dróg na trasach przejazdu. 36.

Wykonawca zobowiązany jest dostosować pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów komunalnych do parametrów dróg, placów

manewrowych, wymiarów bram wjazdowych, poszczególnych zasobni itp. znajdujących się na terenie RIPOK w Krośnie ul.

Białobrzeska 108. 37. Dane ogólne: - Powierzchnia gminy 45,5 km2 - długość tras przejazdu ok. 45 km (dotyczy odbioru odpadów na

terenie całej gminy). UWAGA ! Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje harmonogram wywozu odpadów

komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój z podziałem na miejscowości tj.: Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa w

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram będzie stanowił integralną część umowy. Zamawiający zastrzega sobie

możliwość wprowadzenia zmian w porozumieniu z Wykonawcą. UWAGA!! W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej
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(SIWZ wraz z załącznikami) nazw własnych, technologii, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe mające na

celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Technologia, narzędzia i materiały

do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach

do niej. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie świadczona usługa i zapoznał się z przed¬miotem

zamówienia. 38. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby w okresie realizacji zamówienia osoby, które będą

wykonywały czynności związane z realizacją zamówienia były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o

pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób,

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z

tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Rozdziale II pkt. 9 SIWZ oraz projekcie umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90533000-2

90513100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie

obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.

1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który

został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2021-01-01  lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów
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Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualny wpis

do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), b) aktualne zezwolenie na

transport odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) Uwaga ! Na

potwierdzenie powyższego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni

zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia odpowiednich

dokumentów.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i

nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE

NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA

KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty składa każdy z nich. Jeżeli Wykonawca, polega na
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zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, Zamawiający żąda od niego przedstawienia

wyżej wymienionego dokumentu w odniesieniu do tych podmiotów (jeżeli dotyczy).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój. 2. Aktualne

zezwolenie na transport odpadów komunalnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna)

muszą wykazać, że wyżej wspomniany warunek udziału w postępowaniu spełnia samodzielnie każdy z wykonawców

wchodzących w skład konsorcjum/spółki cywilnej, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej

obowiązkiem posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5

ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz,

w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa każdy z nich. Przykład oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia – jeżeli dotyczy. 3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z

innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
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udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli

licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Częstotliwość odbioru odpadów budowlanych, rozbiórkowych i izolacyjnych 20,00

Częstotliwość odbioru popiołu 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert

wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń

informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo

ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących terminu realizacji zamówienia,

wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy w paragrafie 16.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-10-22, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Oferta musi być przygotowana czytelnie w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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