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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419928-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi gospodarki odpadami
2015/S 231-419928
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11,
Osoba do kontaktów: Łukasz Strzeżyński, Patrycja Kalewska, Poznań 61-827, POLSKA.
Tel.: +48 618530813. Faks: +48 618530842. E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.11.2015, 2015/S 223-406425)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90533000
Usługi gospodarki odpadami
Zamiast:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000 PLN (słownie
sześć tysięcy zł).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 257, z 2008 r., Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium składane w formie innej niż pieniężna należy złożyć w kasie Zamawiającego: Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Poznaniu sp. z o. o., al. Marcinkowskiego 11 w Poznaniu, pok. nr 10 w godz. 0800 – 1430. Wadium (oryginał)
należy wnieść najpóźniej do 23.12.2015 do godz. 09:00, po czym zostanie ono zdeponowane w kasie Zamawiającego.
Przyjęcie dokumentu w kasie Zamawiającego nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.
5. Jeżeli wadium wnosi się w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i
winna zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c. kwotę gwarancji;
d. termin ważności gwarancji;
e. bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w
okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.
Wskazane powyżej wymogi dotyczące gwarancji wadialnej odnoszą się również do wadium składanego w formie
poręczeń.
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6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego: ING Poznań nr konta 53 1050 1520
1000 0023 4950 8362. Za skuteczny termin wniesienia wadium w pieniądzu, przyjęty będzie termin uznania rachunku
Zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
22.12.2015 (10:00)
Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000 PLN (słownie
tysiąc zł).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 257, z 2008 r., nr 116, poz.730 i 732 i nr 227,
poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium składane w formie innej niż pieniężna należy złożyć w kasie Zamawiającego: Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11 w Poznaniu, pok. nr 10 w godz. 8:00–14:30. Wadium (oryginał)
należy wnieść najpóźniej do 23.12.2015 do godz. 9:00, po czym zostanie ono zdeponowane w kasie Zamawiającego.
Przyjęcie dokumentu w kasie Zamawiającego nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.
5. Jeżeli wadium wnosi się w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i
winna zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c. kwotę gwarancji;
d. termin ważności gwarancji;
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e. bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w
okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.
Wskazane powyżej wymogi dotyczące gwarancji wadialnej odnoszą się również do wadium składanego w formie
poręczeń.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego: ING Poznań nr konta 531050 1520
1000 0023 4950 8362. Za skuteczny termin wniesienia wadium w pieniądzu, przyjęty będzie termin uznania rachunku
Zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na
podstawie przepisu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, tj:
a. posiadają wydane przez właściwy organ zezwolenie umożliwiające wytwarzanie odpadów powstających podczas
segregacji (sortowania) zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i odzysk zmieszanych odpadów
komunalnych, w instalacji wpisanej do WPGO w tabeli nr 72 „Zestawienie informacji na temat lokalizacji istniejących
sortowni odpadów w Regionie II”, posiadającej status instalacji zastępczej;
b. posiadają odpowiednie zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwienie) o kodzie 19 12 12 albo
umowę na ich przetwarzanie z podmiotem, który posiada takie zezwolenie;
c. posiadają wydane przez właściwy organ zezwolenie na transport odpadów, w szczególności odpadów powstających
podczas segregacji (sortowania) zmieszanych odpadów komunalnych albo umowę na ich transport z podmiotem, który
posiada takie zezwolenie;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia – w tym zakresie Zamawiający
nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a. posiadają tytuł prawny do Sortowni wpisanej do WPGO w tabeli nr 72 „Zestawienie informacji na temat lokalizacji
istniejących sortowni odpadów w Regionie II” o statusie instalacji zastępczej, umożliwiający jej eksploatację i pełną
realizację przedmiotu zamówienia;
b. dysponują legalizowaną wagą samochodową zlokalizowaną na terenie ww. instalacji, rejestrującą w systemie
informatycznym każdy wjazd i wyjazd pojazdów transportujących odpady;
c. dysponują systemem monitoringu wizyjnego wjazdu/wyjazdu na wagę samochodową, umożliwiającym identyfikację
numeru rejestracyjnego pojazdu;
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d. wydajność instalacji, o której mowa w pkt 1a) oraz 3a) powyżej jest nie mniejsza niż ilość zmieszanych odpadów
komunalnych, na którą Wykonawca składa ofertę;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia – w tym zakresie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie OC w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę minimum: 280 000 PLN;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Oceny spełniania ww. warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez
Wykonawców zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ, metodą „spełnia – nie spełnia”.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wystarczające jest aby warunki wskazane w pkt 1.1)
do 1.4) spełniali wspólnie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.12.2015 (9:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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