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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski , ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, 

tel. 032 2257503, faks 032 2257504.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełm Śląski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest usługa polegająca na: a) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Chełm Śląski oraz 

zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK); b) dostarczaniu 

mieszkańcom Gminy Chełm Śląski pojemników na odpady zmieszane oraz na popiół z gospodarstw 

domowych, a także worków do segregacji odpadów; c) utrzymaniu Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK); d) przeprowadzenie 1 

spotkania informacyjnego i edukacyjnego w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w SIWZ.

http://www.chelmsl.pl/


II.1.5)
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 19.500,00 zł. 

Szczegółowe zasady wniesienia wadium przedstawiono w SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - Wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Chełm Śląski, - Aktualne zezwolenie 

właściwego organu na transport odpadów wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 

2012r. O odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z poźn., zm.). - złoży oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Pzp (zgodnie z dyspozycją 

art. 44 ustawy) - załącznik nr 2 do SIWZ. W zakresie posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca nie może polegać na 

zdolnościach i potencjale innych podmiotów. Ocena spełniania ww warunku udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 

dokumentów opisanych w rozdz. VIII pkt. A 1-3 SIWZ. Ocena spełniania ww warunku 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 

dokumentów wymienionych w SIWZ.



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał (a w przypadku 

świadczeń ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

minimum 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia, tzn. usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych pochodzących 

z selektywnej zbiórki oraz zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej ilości nie 

mniejszej niż 3.000 Mg przy czym: - udział zmieszanych odpadów komunalnych nie może 

być mniejszy niż 2.500 Mg, - udział selektywnie zebranych odpadów komunalnych nie 

może być mniejszy niż 300 Mg, - udział odpadów wielkogabarytowych nie może być 

mniejszy niż 100 Mg, - udział odpadów zielonych nie może być mniejszy niż 100 Mg. 

Ocena spełniania ww warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w SIWZ

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje potencjałem 

technicznym: - informatycznym systemem monitorowania pojazdów opartym na 

satelitarnym systemie lokalizacji GPS pozwalający na uzyskiwanie informacji co najmniej 

o bieżącej i historycznej pozycji pojazdów, historii tras, przebiegach, godzinach pracy, 

sygnalizację, jeżeli pojazd z wyznaczonej floty znajdzie się poza wyznaczonym 

obszarem, a także dostarczanie raportów zawierających ww. informacje; - 

specjalistycznymi jednostkami transportowymi z zainstalowanymi nadajnikami GPS (do 

systemu monitoringu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym) umożliwiającymi 

śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu danych, w tym: - co najmniej 2 

samochodami - śmieciarkami bezpylnymi do odbioru odpadów gromadzonych w 

pojemnikach o pojemności od 80 l do 1100 l - co najmniej 2 samochodami o zabudowie 

hakowej lub bramowej o ładowności min. 3,5 Mg każdy, - co najmniej 1 samochodem o 

zabudowie hakowej o ładowności min. 12 Mg, - co najmniej 2 samochodami dostawczymi 

do odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie w tym co najmniej 1 

samochodem samozaładowczym z HDS do opróżniania pojemników typu dzwon; - co 

najmniej 1 samochodem śmieciarką małogabarytową do odbioru odpadów z miejsc o 

utrudnionym dostępie. - bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania 

przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska usytuowaną w odległości nie 

większej niż 60 km od granicy Gminy Chełm Śląski, na terenie do którego Wykonawca 



posiada tytuł prawny, zapewniającą miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów 

ciężarowych. Ocena spełniania ww warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w SIWZ.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł. Ocena 

spełniania ww warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć:

 potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;

 wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 wykaz narzędzi,  wyposażenia zakładu i  urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami;

 informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 



wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej 

wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  innego  podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej  

niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego potwierdzające,  że 

wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane 

prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w 

całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane 

prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w 

całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony 

nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem terminu  składania  wniosków o dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zaakceptowane i dołączone 

do oferty ogólne warunki umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Dowód wniesienia wadium - do oferty 

należy załączyć dowód wpłaty wadium. Jeżeli wadium wniesiono w innej formie niż w pieniądzu, 

oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast kserokopię dokumentu 

poświadczoną za zgodność kopii z oryginałem przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. 4. 

Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania Wykonawcy do 

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub w formie kopii 

poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 95

 2 - Wskaźnik zastosowania pojazdów pozwalających na ograniczanie emisji spalin - 5

IV.2.2)
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.chelmsl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 11.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 

Chełm Śląski, sekretariat, pok. nr 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. do wysokości 10% wartości 

zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


