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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160392-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów
2013/S 094-160392
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
ul. Żołnierzy WiN 22
Punkt kontaktowy: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Osoba do kontaktów: Józef Steć
22-200 Włodawa
POLSKA
Tel.: +48 825725856
E-mail: mzc.wlodawa@interia.pl
Faks: +48 825725856
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://mzcwlodawa.bip.mbnet.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gminy: m.
Włodawa, Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, St. Brus, Sosnówka
Kod NUTS PL311
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n. „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin należących do Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie”. Wykonanie usługi obejmuje:
1) Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości
niezamieszkałych. Teren objęty działaniem MZC, Uchwałą nr XV/39/13 Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału obszaru Związku na
sektory (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2013 r. poz. 1219) został podzielony na cztery sektory. Granicą sektorów są:
1) Sektor I obejmujący gminy Podedwórze i Sosnówkę,
2) Sektor II obejmujący gminy Hannę i Sławatycze,
3) Sektor III obejmujący miasto Włodawę,
4) Sektor IV obejmujący gminy Hańsk i Stary Brus.
2) Organizację i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanych dalej PSZOK,
zlokalizowanych na terenie każdej gminy zgodnie z Uchwałą nr XV/44/13 Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
3) Transport odpadów komunalnych z terenu gmin należących do MZC do miejsca ich zagospodarowania:
a) Podstawową instalacją do zagospodarowania odpadów wskazaną przez Zamawiającego jest Zakład
Zagospodarowania Odpadów we Włodawie („Batareja”).
b) Instalacją zastępczą do zagospodarowania odpadów będą instalacje w regionie centralno-wschodnim
województwa lubelskiego określone w uchwale sejmiku województwa lubelskiego w sprawie wykonania „Planu
gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”.
Z przedmiotu zamówienia wyłączono odbieranie odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórki oraz
odpadów powstających na terenie dróg publicznych.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90533000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wielkość w okresie 18 m-cy – 7881 Mg odpadów komunalnych.
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Szacunkowa wartość bez VAT: 1 986 585 PLN
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z Sektora Nr I
1)
Krótki opis
Odbieranie i transport odpadów komunalnych terenu gmin Podedwórze i Sosnówka, prowadzenie w nim
PSZOK wraz z transportem zebranych w PSZOK odpadów komunalnych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90533000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa ilość odpadów – 644 Mg w okresie 18 m-cy
Szacunkowa wartość bez VAT: 181 098 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Transport odpadów do instalacji wskazanej przez Zamawiającego (ZZO Włodawa)

Część nr: 2
Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z Sektora Nr II
1)
Krótki opis
Odbieranie i transport odpadów komunalnych terenu gmin Hanna i Sławatycze, prowadzenie w nim PSZOK
wraz z transportem zebranych w PSZOK odpadów komunalnych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90533000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa ilość odpadów – 472 Mg w okresie 18 m-cy
Szacunkowa wartość bez VAT: 134 146 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Transport odpadów do instalacji wskazanej przez Zamawiającego (ZZO Włodawa)

Część nr: 3
Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z Sektora Nr III
1)
Krótki opis
Odbieranie i transport odpadów komunalnych terenu gminy Miejskiej Włodawa, prowadzenie w nim PSZOK
wraz z transportem zebranych w PSZOK odpadów komunalnych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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90511000, 90512000, 90533000
3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa ilość odpadów – 6.035 Mg w okresie 18 m-cy
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 463 415 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Transport odpadów do instalacji wskazanej przez Zamawiającego (ZZO Włodawa)

Część nr: 4
Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z Sektora Nr IV
1)
Krótki opis
Odbieranie i transport odpadów komunalnych terenu gmin Hańsk i St. Brus, prowadzenie w nim PSZOK wraz z
transportem zebranych w PSZOK odpadów komunalnych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90533000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa ilość odpadów – 729 Mg w okresie 18 m-cy
Szacunkowa wartość bez VAT: 207 927 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Transport odpadów do instalacji wskazanej przez Zamawiającego (ZZO Włodawa)

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1) 10 000 PLN (słownie: Dziesięć tysięcy złotych) dla części 1,
2) 10 000 PLN (słownie: Dziesięć tysięcy złotych) dla części 2.
3) 25 000 PLN (słownie: Dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dla części 3,
4) 10 000 PLN (słownie: Dziesięć tysięcy złotych) dla części 4,
Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 11 1500
1373 1213 7005 1794 0000 z dopiskiem: „Wadium: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z
terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Część …..
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % podanej w ofercie ceny brutto na daną część zamówienia,
za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 18 miesięcy.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu
podpisania umowy przed jej podpisaniem.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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W niniejszym postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn.
zmianami).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (zwanej dalej ustawą PZP) i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą brać
udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
W tym zakresie Wykonawca musi posiadać (dla każdej części):
2) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez MZC w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych odpadów
komunalnych,

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w
wysokości co najmniej 500 000 PLN – na każdą z części zamówienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP,
obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunku odbywać się będzie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z
ofertą, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
W tym zakresie Wykonawca musi posiadać (dla każdej części):
2) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez MZC w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych odpadów
komunalnych,
Ocena spełniania powyższych warunków odbywać się będzie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów
złożonych wraz z ofertą, na zasadzie spełnia/nie spełnia. W odniesieniu do wpisu do rejestru działalności
regulowanej, Zamawiający dysponuje wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających niniejsze uprawnienie. W
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przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dokona łącznej oceny Wykonawców w zakresie
spełniania wyżej opisanego warunku.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia (dotyczy złożenia oferty na część 1, 2, 3 lub 4 lub 1 do 4).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonywali w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej jedną usługę odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
wykonywanej w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie odpadów komunalnych co
najmniej:
1) 1 000 Mg dla części I lub II lub IV
2) 3 000 Mg dla części III lub łącznie części I do IV.
Dowodem potwierdzającym spełnienie ww. warunku mogą być między innymi kopie kart przekazania odpadów
albo kopię sprawozdania potwierdzającego realizację usługi i odbioru odpadów komunalnych. Ocena spełniania
powyższego warunku odbywać się będzie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z
ofertą, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
(dotyczy złożenia oferty na część 1, 2,3,4 lub 1 do 4).
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
Baza magazynowo - transportowa
Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy należącej
do MZC znajdującej się w sektorze objętym ofertą lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic,
położoną na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić aby:
1) teren bazy był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do
gruntu;
3) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;
4) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących
z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się:
1) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
2) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób,
3) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
4) legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie
odpadów,
5) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
6) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty
zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo -transportowej.
Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy
jednoczesnym spełnieniu warunków określonych wyżej.
Wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
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Wykonawca powinien zapewnić, aby pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów były trwale i czytelnie
oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi, numerem telefonu i e-maila
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Wymagania techniczne dla pojazdów i urządzeń oraz ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym
Wykonawca powinien zapewnić, aby:
1) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie bazy magazynowotransportowej utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,
2) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów,
podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,
3) pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im
właściwego stanu sanitarnego,
4) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty
potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w lit. c,
5) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowotransportowej,
6) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu
pojemników lub worków na odpady komunalne,
7) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz
minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
8) pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach
postojów.
Wymagana liczba pojazdów
Dotyczy złożenia oferty na część I lub II lub IV
Wykonawca powinien posiadać co najmniej:
1) 2 samochody bezpylne do odbierania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych w tym co
najmniej jeden z możliwością załadunku pojemników o pojem. do KP-7 lub 1 samochód hakowy do pojemników
KP-7
2) 1 samochód bez funkcji kompaktującej.
Dotyczy złożenia oferty na części III lub łącznie dla dwóch lub trzech części z I, II i IV
Wykonawca powinien posiadać co najmniej:
1) 3 samochody bezpylne do odbierania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych w tym co
najmniej jeden z możliwością załadunku pojemników o pojem. do KP-7,
2) 1 samochód hakowy z możliwością załadunku pojemnika o pojem. do KP-7
3) 1 samochód bez funkcji kompaktującej.
Dotyczy złożenia oferty na części łącznie od I do IV
Wykonawca powinien posiadać co najmniej:
1) 3 samochody bezpylne do odbierania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych w tym co
najmniej jeden z możliwością załadunku pojemników o pojem. do KP-7,
2) 2 samochody hakowe z możliwością załadunku pojemnika o pojem. do KP-7
3) 2 samochody bez funkcji kompaktującej.
Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady komunalne należy dostosować do parametrów dróg i ulic,
w szczególności ich szerokości, gęstości zabudowy oraz rodzaju nawierzchni.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MZC.271.8.3.13

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.6.2013 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25.6.2013 - 12:15
Miejscowość:
Włodawa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

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

VI.3)

Informacje dodatkowe
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonywali w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną usługę odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
wykonywanej w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie odpadów komunalnych co
najmniej:
1) 1 000 Mg dla części I lub II lub IV
2) 3 000 Mg dla części III lub łącznie części I do IV.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587777

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej.
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5
ustawy Pzp.
2) Od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie.
3) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
5) Odwołanie od czynności niewymienionych w pkt. 3 i 4 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.
6) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi
się:
a) nie później niż 15 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
b) nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
8) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
9) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
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10) Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postępowania przysługuje skarga do Sądu.
11) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Międzygminny Związek Celowy
ul. Żołnierzy WiN 22
22-200 Włodawa
POLSKA
E-mail: mzc.wlodawa@interia.pl
Tel.: +48 5725856

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.5.2013
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