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Ogłoszenie nr 547170-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.

Master Odpady i Energia Sp. z o.o.: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie firmy
MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.
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:
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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: Master Odpady i Energia Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
27385470400000, ul. ul. Lokalna 11 , 43100 Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 198 427,
e-mail szymon.lakota@master.tychy.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.master.tychy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Przedsiębiorstwo Międzygminne
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)
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Nie
www.master.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.master.tychy.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:
w formie pisemnej
Adres:
Master Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
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Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie
czystości na terenie firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.
Numer referencyjny: SO/04/2018
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:
wszystkich części
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: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości na terenie firmy
MASTER – Odpady Energia przy ul. Lokalnej 11 w Tychach, który obejmuje następujący ogólny zakres:
1.Zakres przedmiotowy sprzątania 1.1. Powierzchnie 1.1.1.Powierzchnia w budynku administracyjno –
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socjalnym – budynek nr 12 1.1.2. Powierzchnia w budynku wagi 1.1.3. Powierzchnia w kontenerze
biurowym 1.1.4. Powierzchnia w hali sortowniczej 1.2. Meble 1.3. Stolarka okienna 1.3.1. Przeszklenia
fasadowe budynku administracyjno – socjalnego 1.3.2. Okna na parterze budynku administracyjno socjalnego: 1.3.3 Okna na I piętrze budynku administracyjno – socjalnego: 1.3.4.Okna w pomieszczeniu
wagowym 1.3.5. Okna zewnętrzne w pomieszczeniu hali segregacji mechanicznej i produkcji RDF 1.3.6.
Okna wewnętrzne w pomieszczeniu hali segregacji mechanicznej i produkcji RDF 1.3.7.Okna zewnętrzne
w pomieszczeniu hali części biologicznej fermentacji 1.4. Stolarka drzwiowa 1.4.1. przeszklone drzwi w
budynku administracyjno - socjalnym wraz z ramami PCV, 1.4.2. drzwi drewniane w budynku
administracyjno – socjalnym , pełne fornirowanie, rdzeń z płyty MDF, klamka systemowa, ościeżnica
drewniana 1.4.3. drzwi drewniane w budynku administracyjno – socjalnym , pełne laminowanie, rdzeń z
płyty MDF, ościeżnica stalowa, klamka systemowa. 1.4.4. drzwi przeciwpożarowe w budynku
administracyjno - socjalnym, rdzeń z drewna pełnego, klamka systemowa 1.4.5. drzwi kabin WC w
budynku administracyjno - socjalnym, 1.4.6. drzwi zewnętrzne pomieszczenia wagi 1.4.7. drzwi
wewnętrzne i zewnętrzne na hali segregacji mechanicznej i komponentów RDF 1.4.8. drzwi zewnętrzne i
wewnętrzne na hali części biologicznej fermentacji 2. Zakres rzeczowy sprzątania 2.1.Częstotliwość
wykonywania prac 2.1.1. Sprzątanie codziennie 2.1.1.1. w budynku administracyjno - socjalnym 2.1.1.2.w
hali segregacji mechanicznej i komponentów RDF 2.1.1.3. w pomieszczeniu wagi 2.1.2. Sprzątanie 1 raz
na tydzień 2.1.2.1. Budynek administracyjno – socjalny 2.1.2.2 Hala przyjęcia odpadów i sortowni
2.1.2.3. Hala części biologicznej 2.1.3. Sprzątanie 1 raz na miesiąc 2.1.3.1. Budynek administracyjno –
socjalny 2.1.4. Sprzątanie 1 raz na 2 miesiące 2.1.4.1. Budynek administracyjno – socjalny 2.1.4.2. Hale
przyjęcie odpadów i sortowni 2.1.4.3. Pomieszczenie wagi 2.1.5. Sprzątanie 2 razy na rok (wiosna /
jesień) 2.1.5.1. Budynek administracyjno – socjalny 2.1.5.2. Kontener magazynowy 2.1.6. Sprzątanie 1
raz na rok 2.1.6.1. Hala segregacji odpadów i produkcji RDF 2.1.6.2. Hala części biologicznej fermentacji
2.1.7. Sprzątanie w miarę potrzeb 2.2. Określenie godzin sprzątania 2.3. Wymagania co do ilości osób
sprzątających. 2.4. Sposób udostępniania kluczy i kontrola czystości 2.5.Wyposażenie Wykonawcy
2.6.Bieżące uzupełnianie środków higienicznych 2.6.1.Wykaz pojemników 2.6.2.Środki czystości
stosowane na obiektach. 2.6.3. W zakresie ciągów komunikacyjnych oraz przenośników taśmowych
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z podziałem na strefy (podział na strefy –
zakres robót - w załączeniu). Wykonawca będzie raz w tygodniu w piątek ok godz. 6:00 przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego dokonywał oględzin stref. Z przeprowadzonej wizji będzie każdorazowo
sporządzany protokół. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do
usunięcia wykazanych uchybień do końca danego tygodnia. Wykonawca będzie zobowiązany do
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czyszczenia konstrukcji podajników oraz urządzeń do wysokości 2 metrów. W zakresie czyszczenia
konstrukcji podajników oraz urządzeń należy rozumieć: - mycie ręczne osłon podajników, poręczy,
ciągów komunikacyjnych, - odkurzanie konstrukcji linii sortowniczej, Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia z rozpisaniem zakresu przedmiotowego i rzeczowego świadczonych usług sprzątania i
utrzymania czystości na terenie firmy MASTER – Odpady i Energia przy ul. Lokalnej w Tychach znajduje
się w załączniku nr 6 do SIWZ II. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji usługi: 1.Umowa realizowana
będzie w oparciu o cenę ryczałtową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie przez okres 24 miesiące
od podpisania umowy. Cena oferty będzie ceną ryczałtową – miesięczną. 2.Zamawiający wymaga, by
usługa świadczona była sumiennie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje
Wykonawcę do podjęcia działań w zakresie gospodarowania posiadanym potencjałem kadrowym,
mających na celu zminimalizowanie rotacji zatrudnionego personelu. 3.Wszystkie osoby zaangażowane
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowej umowy muszą być zatrudnione na umowę o pracę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań publiczno-prawnych,
wynikających z obowiązków pracodawcy oraz niezależnie od formy ich zatrudnienia powinny zostać
przeszkolone w zakresie bhp, p-poż. oraz innych przepisów, zależnie od zakresu obowiązków i miejsca
wykonywania usługi, oraz posiadać zaświadczenie lekarskie o dopuszczenia do wykonywanych prac w
zakresie wykonania niniejszej umowy 4.Zamawiający wymaga, by osoby zaangażowane przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotowej umowy zostały zapoznane przez Wykonawcę z zakresem prac,
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 5.Wykonawca zapewnia na swój koszt niezbędny do
sprzątania osprzęt techniczny (odkurzacze, szczotki, ścierki, mopy, wiadra, itp.) oraz jednolitą odzież
ochronną dla osób wykonywających usługę. 6. Środki czyszczące, dezynfekujące oraz zapachowe
(zawieszki do WC, odświeżacze powietrza), a także worki na śmieci oraz środki higieniczne (papier
toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie) niezbędne do utrzymania czystości i higieny zapewnia
Wykonawca, z zastrzeżeniem, że ilość i jakość stosowanych środków zapewni należyte wykonanie
umowy. Środki te muszą posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, dopuszczające ich
stosowanie na terenie UE. Zamawiający ma prawo żądać zmiany zastosowanego środka czystości, w
takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest przedstawić alternatywny produkt bez prawa odszkodowania
z tego tytułu. Parametry określające standardy jakościowe środków higienicznych określone zostały w
wykazie środków higienicznych. 7. Sprzęt powinien posiadać wymagane prawem atesty. 8. Wykonawca
zobowiązany jest do wyznaczenia ze swojej strony koordynatora prac, który nadzorować będzie właściwe
wykonanie usługi w obiektach i do jego zadań należeć będzie m.in. comiesięczna ocena prac swoich
pracowników, potwierdzona protokołem. 9. Zamawiający ze swojej strony wyznaczy koordynatora/
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koordynatorów prac, który/którzy nadzorować będzie/będą właściwe wykonanie usługi i przewiduje
comiesięczną kontrolę jakości wykonywanych usług, potwierdzoną protokołem. 10. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi przekazał
koordynatorowi ze strony Zamawiającego listę osób, które będą realizowały usługę w poszczególnych
obiektach objętych przedmiotem zamówienia. Lista ta powinna być aktualizowana w ciągu całego okresu
trwania umowy. 11. Liczba osób świadcząca usługę sprzątania w każdej lokalizacji powinna być zgodna z
wymogami Zamawiającego w tym zakresie, określonymi w opisie każdej nieruchomości. 12.
Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadany sprzęt, odpowiedzialność materialna za użytkowanie
sprzętu leży po Stronie Wykonawcy, urządzenia będą przekazywane po podpisaniu protokołu zdawczo –
odbiorczego w raz z opisem uszkodzeń, usterek lub i innych wad wynikających z uszkodzenia lub
normalnego użytkowania: * Zamiatarka spalinowa
szczotki: 700mm
km/h

Szerokość robocza: 900mm

Średnica bocznej szczotki:380mm

Wydajność (przy max prędkości) : 3.150m2/h

* Urządzenie szorujące z fotelem dla operatora:
pojemność)

Wymiary w mm- 1225x900x943

Szerokość listwy ssawnej 1200mm

Maksymalna wydajność (przy max prędkości) : 6000 m2/h

urządzenia z jednego cyklu ładowania baterii: ok. 4,5h
Urządzenie szorujące prowadzone ręcznie:

Wymiary: 1850mm x 1020mm x 1300mm

Szerokość robocza szczotek 530mm

Maksymalna wydajność (przy max prędkości) : 2.120m2/h

cyklu ładowania baterii: ok. 2-3 h

Prędkość

Całkowity czas pracy

Zbiornik na wodę czystą i brudną po 40 l każdy

spustowe zbiornika wody czystej oraz brudnej
ssawnej: 870mm

Waga 126kg

Prędkość jazdy 0 – 3,5

Zbiornik na wodę czysta i brudną 252 l każdy (zmienna

Urządzenie trzyszczotkowe 3x370mm

jazdy 0 - 8 km/h

Zbiornik na brud: 65 l.

Szerokość głównej

Waga (bez baterii i wody): 129kg

Węże

Szerokość listwy

Czas pracy z jednego

Wymiar urządzenia: 129 cm x

61cm x109cm III. Termin realizacji: - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. IV. Termin płatności
Wykonawca wystawi fakturę na koniec każdego miesiącu w którym usługa została wykoanan. Faktura
może być wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego przez dwie strony. Termin
płatności wyniesie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. W przypadku jeśli
umowa zostanie podpisana w trakcie trwania danego miesiąca wówczas Wykonawcy będzie
przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe proporcjonalne do ilości dni świadczenia usługi w danym
miesiącu.

II.5) Główny kod CPV: 90919200-4
Dodatkowe kody CPV:
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Kod CPV
90911300-9
90620000-9
90910000-9

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: Tak
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: Zamówienie to będzie polegało
na ewentualnym dodatkowym sprzątaniu obiektów w przypadku wprowadzenia dodatkowej zmiany
(sobota). Zamawiający przewiduje również możliwość wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych
prac związanych ze sprzątaniem obiektów. Wartość usług do 70.000 zł. – netto.
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: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania
ofert, a jeżeli okres działalności był krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dwie usługi o wartości
zamówienia nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto za każdą z nich, obejmującą swym zakresem
sprzątanie obiektów przemysłowych o powierzchni co najmniej 3000 m2 -wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z uwzględnieniem
rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
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)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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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:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
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:
- W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży: a) wykaz
usług wykonanych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz) a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którego usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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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) formularz oferty W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) odpowiednie pełnomocnictwa Ww. pełnomocnictwa
należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3) oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno
wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. - wykaz usług – załącznik nr 3 dowód wniesienia wadium W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne
oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. VI. Oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca
składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody
wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww.
oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
WADIUM: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w
terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do
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zamawiającego. a) w pieniądzu – przelewem na konto w Banku Ochrony Środowiska Nr:
66154011282001704349770004 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. 3. W
przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie
spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sądów polskich. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie
wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3 bez potwierdzania tych
okoliczności, 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta
gwarancji/poręczenia – Master Odpady i Energia Sp. z o.o.) zawierające oświadczenie, że zaistniały
okoliczności, o których mowa w pkt 7, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania
gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 6
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
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oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 9. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10,
jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 13. W
ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić 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
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
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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
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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 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

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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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:

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:
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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: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informację
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie udostępniać – informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust 4).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-30, godzina: 10:00,
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
>
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 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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