
Ogłoszenie nr 365680 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Przeworsk: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków i

Stacji Uzdatniania Wody w Przeworsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: 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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

http://pgk-przeworsk.pl
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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: Przeworska Gospodarka Komunalna Spółka zo.o.w Przeworsku, krajowy numer

identyfikacyjny 65024399500000, ul. Pl. Mickiwicza  8, 37200   Przeworsk, woj. podkarpackie, państwo Polska,

tel. 166 488 236, e-mail pgk_przeworsk@poczta.fm, faks 166 487 325.

Adres strony internetowej (URL): pgk-przeworsk.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne pgk-przeworsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy

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

pgk-przeworsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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tak

pgk-przeworsk.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

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

inny sposób:

tak

Inny sposób:

Forma pisemna, złożenie osobiste lub przesyłka pocztą za potwierdzeniem odbioru

Adres:

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , Pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk

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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z

Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Przeworsku

Numer referencyjny: ZP/8/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
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nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

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

do:

wszystkich części

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

wykonawcy:

3

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 usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk lub unieszkodliwianie

odpadów w okresie od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r.

•Zamówienie zostaje podzielone zgodnie z art.36aa Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych na

3 niezależne części, każda podlegająca oddzielnym kryteriom oceny. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie

dokonany dla każdej części zamówienia oddzielnie. •Oferty można składać dla każdej części zamówienia dla

wykonania której Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenia określone w Art.27 p.2 Ustawy o odpadach z

dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.). •Zamawiający nie ogranicza liczby części

zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy. Zamówienie część 1: 1.Przedmiotem zamówienia część

1 jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu poprzez odzysk lub unieszkodliwianie

komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) powstających w oczyszczalni ścieków Przeworskiej Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o., adres oczyszczalni: ul. Gorliczyńska 31b, 37-200 Przeworsk, -Ilość osadów - ok. 3500 Mg

w tym: a)3000 Mg w okresie innym niż zimowy, b)500 Mg w okresie zimowym. -Rodzaj osadów –

ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie - 19 08 05. -Uwodnienie osadów: 75-84% -Osady ściekowe

przeznaczone do zagospodarowania są tymczasowo magazynowane na terenie oczyszczalni ścieków lub w

przypadku załadunku do kontenera będą dostarczane bezpośrednio z podajnika spod prasy. 2.Zamawiający

wymaga stosowania jednej z dwóch alternatywnych metod załadunku komunalnych osadów ściekowych:

Metoda załadunku A: -Odbioru osadów należy wykonywać przy wykorzystaniu kontenerów hakowych będących
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własnością Wykonawcy i dostosowanych do pojazdów jakimi Wykonawca będzie je transportował. -Gabaryty

kontenera muszą umożliwić jego ustawienie poprzez otwór drzwiowy o wymiarach szerokość: 3m, wysokość:

2,55m. -Przez cały okres trwania umowy min 1 kontener musi być ustawiony na terenie Oczyszczalni, a po jego

zapełnieniu bez zwłoki wymieniony na kolejny pusty. Wymiana kontenerów nie może zakłócić płynnej pracy

oczyszczalni. -Kontenery winny posiadać pojemność min 20m3, być szczelne, a wszystkie czynności związane z

ich wymianą i załadunkiem są obowiązkiem Wykonawcy. -Przewidywana częstotliwość wymiany co 48 godz.

Opóźnienie odbioru kontenera nie może przekraczać 3 godzin. Metoda załadunku B: -Załadunek i transport

osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy: pojazd

do transportu oraz ładowarka. -Odpady winny być wywożone według potrzeb oczyszczalni, rozpoczęcie wywozu

powinno nastąpić do dwóch dni od zgłoszenia telefonicznego, wywóz jednej partii -nie mniej niż 48 Mg. Wywóz

powinien trwać nie dłużej niż 2 dni robocze. 3.Wykonawca zapewni transport i zagospodarowanie odpadów:

komunalnych osadów ściekowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy prawo ochrony

środowiska i ustawy o odpadach oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw. 4.Zamawiający dopuszcza

sposób zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych poprzez odzysk przedmiotowych osadów

ściekowych polegający na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 14

grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku , poz.21, z późn. zm.). 5.Przy zagospodarowaniu

komunalnych osadów ściekowych innym niż wynikające z art. 96 Ustawy o odpadach za zagospodarowanie

odpadów odebranych od Zamawiającego odpowiada Wykonawca. Przeniesienie odpowiedzialności za

gospodarowanie odpadami z Zamawiającego na Wykonawcę następuje zgodnie z Art.27 p.2 i 3 Ustawy o

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.) 6.Ilość wytwarzanych osadów nie jest

zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych

potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość osadów wytworzonych przez oczyszczalnie. Podane powyżej ilości

osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie

osiągnięcie wskazanych wielkości. 7.Odbiór i transport odpadów odbywał sic będzie przy użyciu

przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. Przy załadunku, transporcie i wyładunku

odpadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu

nawierzchni dróg zakładowych i publicznych. 8.Samochody do transportu odpadów muszą mieć uszczelnione

skrzynie ładunkowe oraz dodatkowe zabezpieczenia skrzyń ładunkowych przed przypadkowym otwarciem.

Skrzynie ładunkowe muszą być zakrywane plandekami. Dla metody załadunku „A” stosowane kontenery hakowe

winny być szczelne. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie odpadów w skrzyniach ładunkowych,

kontenerach oraz za transport do miejsca przeznaczenia. 9.Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywać się

będzie każdorazowo na podstawie ,,Karty przekazania odpadu" potwierdzonej pod względem ilościowym przez

Zamawiającego oraz przez Odbiorcę. 10.Do Wykonawcy i na jego koszt, należy zważenie odpadu i przekazanie

tego wyniku pomiaru Zamawiającemu, (karty wagowe do każdej karty przekazania odpadu). 11.Odpady winny
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być wywożone zgodnie z terminami ustalonymi w niniejszej specyfikacji i Umowie. 12.Zamawiający zaleca

dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków ul. Gorliczyńska 31b , 37-200

Przeworsk,, niemniej jednak nie jest to warunek konieczny udziału w postępowaniu. Zamówienie część 2:

1.Przedmiotem zamówienia część 2 jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk lub

unieszkodliwianie dostarczonych transportem Zamawiającego odpadów: -zawartości piaskowników (kod 19 08

02) powstających w oczyszczalni ścieków Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., adres oczyszczalni: ul.

Gorliczyńska 31b , 37-200 Przeworsk, -skratek (kod 19 08 01) powstających w oczyszczalni ścieków

Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., adres oczyszczalni: ul. Gorliczyńska 31b, 37-200 Przeworsk, -

Ilość odpadów: -zawartość piaskowników - ok. 100 Mg. -skratki - ok. 60 Mg -Odpady przeznaczone do

zagospodarowania są tymczasowo magazynowane na terenie oczyszczalni ścieków. 2.Odbiór odpadów 1 raz w

roku w III kwartale 2017r. W związku z Zasadą Bliskości (Rozdz. III ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (Dz. U. z 2013 roku , poz.21, z późn. zm.)), Zamawiający dokona załadunku i transportu odpadów we

własnym zakresie na terenie województwa podkarpackiego. 3.Za zagospodarowanie odpadów odebranych od

Zamawiającego odpowiada Wykonawca. Przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami z

Zamawiającego na Wykonawcę następuje zgodnie z Art.27 p.2 i 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

(Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.) 4.Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone

ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając

ilość osadów wytworzonych przez oczyszczalnie. Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako

orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanych wielkości.

Zamówienie część 3: 1.Przedmiotem zamówienia część 3 jest usługa polegająca na odbiorze i

zagospodarowaniu poprzez odzysk lub unieszkodliwianie dostarczonych transportem Zamawiającego odpadów:

-roztworów i szlamów z regeneracji wymienników jonitowych (kod 19 09 06) powstających w Stacji Uzdatniana

Wody Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., adres: SUW Rozbórz -ilość odpadów: -roztwory i szlamy z

regeneracji wymienników jonitowych – ok. 15 Mg. -Osady przeznaczone do zagospodarowania są tymczasowo

magazynowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody. 2.Odbiór odpadów 1 raz w roku w II kwartale 2017r. W

związku z Zasadą Bliskości (Rozdz. III ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku ,

poz.21, z późn. zm.)), Zamawiający dokona załadunku i transportu odpadów we własnym zakresie na terenie

województwa podkarpackiego. 3.Za zagospodarowanie odpadów odebranych od Zamawiającego odpowiada

Wykonawca. Przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami z Zamawiającego na Wykonawcę

następuje zgodnie z Art.27 p.2 i 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn.

Zm.) 4.Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą

ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość osadów wytworzonych

przez oczyszczalnie. Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie

przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanych wielkości. Uwagi dla części 1-3: •Wykonawca,
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którego oferta zostanie wybrana i z którym zostanie zawarta umowa, w okresie realizacji umowy jest

zobowiązany do posiadania wszelkich aktualnych i prawomocnych zezwoleń, zgód, decyzji wymaganych

przepisami prawa na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia. W/w zezwolenia, zgody,

decyzje mają zapewnić odbiór odpadów co najmniej w ilości objętej zamówieniem. •Wykonawca zawiadomi

niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zaistnienia zdarzenia, o wstrzymaniu lub

cofnięciu pozwoleń na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia lub o utracie zdolności do jej

wykonania. •Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niz. w ciągu 12 godzin od

zaistnienia zdarzenia, o jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciw Wykonawcy, które mogą mieć wpływ

na realizacje umowy z Zamawiającym, a w szczególności dotyczących zarzutów o naruszeniu przepisów ochrony

środowiska. Od Wykonawcy wymagana jest solidność i niezawodność wykonywanej usługi. •Oferty można

składać dla każdej części zamówienia dla wykonania której Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenia

określone w Art.27 p.2 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.).

II.5) Główny kod CPV: 90513800-4

Dodatkowe kody CPV:90513700-3, 90513900-5

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

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:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

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
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wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej w zakresie transportu, zbierania, przetwarzania odpadów o kodach: 19 08 05 dla Zamówienia

część 1, 19 08 01 i 19 08 02 dla Zamówienie część 2 19 09 06 dla Zamówienie część 3 Uwaga: dla

Zamówienie część 2 oraz Zamówienie część 3 wymagane tylko uprawnienia w zakresie przetwarzania.

Informacje dodatkowe Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowej w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wymogami

Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu odpadu) wydane przez właściwy organ (wojewoda,

starosta); uprawnienie o którym mowa ma zapewnić odbiór do końca 2017 r. ilości odpadów w Mg

określonych w rozdz. 3 SIWZ odpowiednio dla zadania dla którego składana jest oferta. Dokument

potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej to w szczególności:

koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z

rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania umożliwiający przeniesienie odpowiedzialności za

gospodarowanie odpadami zgodnie z Art.27 p.2 i 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z

2013 po. 21 z późn. Zm.)

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, niż PLN,

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)

opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs

Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych dotyczących warunków

udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)wykonał w

ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie obejmujące usługę polegającą na załadunku, transporcie

i zagospodarowaniu przedmiotu adekwatnego do niniejszego zamówienia w ilości: - min. 2500 Mg dla

Zamówienia część 1, - min. 150 Mg dla Zamówienia część 2 - min 10 Mg dla Zamówienia część 3 Uwaga: dla

Zamówienie część 2 oraz Zamówienie część 3 wymagane tylko doświadczenie w zakresie zagospodarowania.

b)będzie dysponował: co najmniej: Dla Zadanie część 1 – deklarowana metoda załadunku A: - jednym

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=10fb63ab-eb62-4b2b-9b46...

8 z 20 13.12.2016 13:25



pojazdem przystosowanym do załadunku i transportu kontenerów hakowych oraz min. dwoma kontenerami

wg. wymagań opisanych w rozdz. 3 SIWZ. Dla Zadanie część 1 – deklarowana metoda załadunku B: -

jednym pojazdem przystosowanym do transportu odpadów oraz koparko-ładowarką zgodnie z opisem w

rozdz. 3. SIWZ. c)przedstawi opis środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w

celu zapewnienia jakości usług – wymagany dla zadania część 1.

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: Wykonawca dostarczy opis sposobu zagospodarowania osadów ściekowych, który w

przypadku rolniczego wykorzystania osadów ściekowych (art. 96. ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14

grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.) będzie zawierał w szczególności: -opis sposobu

zagospodarowania osadów ściekowych w okresie zimowym -wykaz działek przeznaczonych do aplikacji

osadów z przewidzianymi ilościami osadów do aplikacji na gruntach -oświadczenie o posiadanym tytule

prawnym do gruntu, jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem gruntu, -oświadczenie o nie podleganiu gruntu

zakazom stosowania aplikacji osadów zgodnie z art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012

r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.) -oświadczenie o stosowanych uprzednio dawkach osadu na

wykazanych gruntach lub o braku jego stosowania, w okresie ostatnich 3-ch lat. -wyniki badania gruntu

działek na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.

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:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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
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KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)zaświadczenie właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

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:

a)Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w

zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z

wyszczególnieniem kodu odpadu) wydane przez właściwy organ (wojewoda, starosta); uprawnienie o

którym mowa ma zapewnić odbiór do końca 2017 r. ilości odpadów w Mg określonych w rozdz. 3 SIWZ

odpowiednio dla zadania dla którego składana jest oferta. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień

do prowadzenia określonej działalności zawodowej to w szczególności: koncesja, zezwolenie, licencja lub

dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,

prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania umożliwiający przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami zgodnie z Art.27

p.2 i 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.) b)dokument

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł. W przypadku

złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, niż PLN, Zamawiający

jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w

dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający

przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych dotyczących warunków udziału w
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postępowaniu, c)wykaz dostaw lub usług wykonanych, 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 których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego dostawy lub usługi były wykonywane, 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 wykonywanie powinny

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykazy należy sporządzić zgodnie z p. 9.1.3a SIWZ (załącznik Nr

6 do SIWZ), d)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wykazy należy sporządzić zgodnie z p. 9.1.3b SIWZ. (załącznik Nr 7 do SIWZ). e)zobowiązanie innego

podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Załącznik Nr 8 do SIWZ. f)opis sposobu zagospodarowania

osadów ściekowych, który w przypadku rolniczego wykorzystania osadów ściekowych (art. 96. ust. 1 Ustawy

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.) będzie zawierał w szczególności:

-opis sposobu zagospodarowania osadów ściekowych w okresie zimowym -wykaz działek przeznaczonych do

aplikacji osadów z przewidzianymi ilościami osadów do aplikacji na gruntach -oświadczenie o posiadanym

tytule prawnym do gruntu, jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem gruntu, -oświadczenie o nie podleganiu

gruntu zakazom stosowania aplikacji osadów zgodnie z art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia

2012 r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.) -oświadczenie o stosowanych uprzednio dawkach osadu na

wykazanych gruntach lub o braku jego stosowania, w okresie ostatnich 3-ch lat. -wyniki badania gruntu

działek na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.

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)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

- dla Zamówienia część 1: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). - dla Zamówienia część 2

i 3: wadium nie jest wymagane

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

nie

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

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:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

nie

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:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 75

matoda załadunku 25

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

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 nie

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

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:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

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:

nie

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

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:
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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 przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następującym zakresie: 1.zmiany

stawki podatku od towarów i usług, 2.wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3.zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnej jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia

przez wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 21/12/2016, 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

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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
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przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa:

1) 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.Przedmiotem

zamówienia część 1 jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu poprzez odzysk lub

unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) powstających w oczyszczalni ścieków

Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., adres oczyszczalni: ul. Gorliczyńska 31b, 37-200 Przeworsk,

-Ilość osadów - ok. 3500 Mg w tym: a)3000 Mg w okresie innym niż zimowy, b)500 Mg w okresie zimowym.

-Rodzaj osadów – ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie - 19 08 05. -Uwodnienie osadów:

75-84% -Osady ściekowe przeznaczone do zagospodarowania są tymczasowo magazynowane na terenie

oczyszczalni ścieków lub w przypadku załadunku do kontenera będą dostarczane bezpośrednio z podajnika spod

prasy. 2.Zamawiający wymaga stosowania jednej z dwóch alternatywnych metod załadunku komunalnych

osadów ściekowych: Metoda załadunku A: -Odbioru osadów należy wykonywać przy wykorzystaniu kontenerów

hakowych będących własnością Wykonawcy i dostosowanych do pojazdów jakimi Wykonawca będzie je

transportował. -Gabaryty kontenera muszą umożliwić jego ustawienie poprzez otwór drzwiowy o wymiarach

szerokość: 3m, wysokość: 2,55m. -Przez cały okres trwania umowy min 1 kontener musi być ustawiony na

terenie Oczyszczalni, a po jego zapełnieniu bez zwłoki wymieniony na kolejny pusty. Wymiana kontenerów nie

może zakłócić płynnej pracy oczyszczalni. -Kontenery winny posiadać pojemność min 20m3, być szczelne, a

wszystkie czynności związane z ich wymianą i załadunkiem są obowiązkiem Wykonawcy. -Przewidywana

częstotliwość wymiany co 48 godz. Opóźnienie odbioru kontenera nie może przekraczać 3 godzin. Metoda

załadunku B: -Załadunek i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju

ładunku, sprzętu Wykonawcy: pojazd do transportu oraz ładowarka. -Odpady winny być wywożone według

potrzeb oczyszczalni, rozpoczęcie wywozu powinno nastąpić do dwóch dni od zgłoszenia telefonicznego, wywóz

jednej partii -nie mniej niż 48 Mg. Wywóz powinien trwać nie dłużej niż 2 dni robocze. 3.Wykonawca zapewni

transport i zagospodarowanie odpadów: komunalnych osadów ściekowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi

przepisami ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach oraz przepisami wykonawczymi do w/w

ustaw. 4.Zamawiający dopuszcza sposób zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych poprzez odzysk

przedmiotowych osadów ściekowych polegający na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1

pkt. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku , poz.21, z późn. zm.). 5.Przy

zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych innym niż wynikające z art. 96 Ustawy o odpadach za

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=10fb63ab-eb62-4b2b-9b46...

17 z 20 13.12.2016 13:25



zagospodarowanie odpadów odebranych od Zamawiającego odpowiada Wykonawca. Przeniesienie

odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami z Zamawiającego na Wykonawcę następuje zgodnie z Art.27

p.2 i 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.) 6.Ilość wytwarzanych

osadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do

rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość osadów wytworzonych przez oczyszczalnie. Podane

powyżej ilości osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania

za nie osiągnięcie wskazanych wielkości. 7.Odbiór i transport odpadów odbywał sic będzie przy użyciu

przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. Przy załadunku, transporcie i wyładunku

odpadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu

nawierzchni dróg zakładowych i publicznych. 8.Samochody do transportu odpadów muszą mieć uszczelnione

skrzynie ładunkowe oraz dodatkowe zabezpieczenia skrzyń ładunkowych przed przypadkowym otwarciem.

Skrzynie ładunkowe muszą być zakrywane plandekami. Dla metody załadunku „A” stosowane kontenery hakowe

winny być szczelne. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie odpadów w skrzyniach ładunkowych,

kontenerach oraz za transport do miejsca przeznaczenia. 9.Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywać się

będzie każdorazowo na podstawie ,,Karty przekazania odpadu" potwierdzonej pod względem ilościowym przez

Zamawiającego oraz przez Odbiorcę. 10.Do Wykonawcy i na jego koszt, należy zważenie odpadu i przekazanie

tego wyniku pomiaru Zamawiającemu, (karty wagowe do każdej karty przekazania odpadu). 11.Odpady winny

być wywożone zgodnie z terminami ustalonymi w niniejszej specyfikacji i Umowie. 12.Zamawiający zaleca

dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków ul. Gorliczyńska 31b , 37-200

Przeworsk,, niemniej jednak nie jest to warunek konieczny udziału w postępowaniu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513800-4

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 75

metoda załadunku 25

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa:

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=10fb63ab-eb62-4b2b-9b46...

18 z 20 13.12.2016 13:25



1) 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.Przedmiotem

zamówienia część 2 jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk lub

unieszkodliwianie dostarczonych transportem Zamawiającego odpadów: -zawartości piaskowników (kod 19 08

02) powstających w oczyszczalni ścieków Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., adres oczyszczalni: ul.

Gorliczyńska 31b , 37-200 Przeworsk, -skratek (kod 19 08 01) powstających w oczyszczalni ścieków

Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., adres oczyszczalni: ul. Gorliczyńska 31b, 37-200 Przeworsk, -

Ilość odpadów: -zawartość piaskowników - ok. 100 Mg. -skratki - ok. 60 Mg -Odpady przeznaczone do

zagospodarowania są tymczasowo magazynowane na terenie oczyszczalni ścieków. 2.Odbiór odpadów 1 raz w

roku w III kwartale 2017r. W związku z Zasadą Bliskości (Rozdz. III ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (Dz. U. z 2013 roku , poz.21, z późn. zm.)), Zamawiający dokona załadunku i transportu odpadów we

własnym zakresie na terenie województwa podkarpackiego. 3.Za zagospodarowanie odpadów odebranych od

Zamawiającego odpowiada Wykonawca. Przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami z

Zamawiającego na Wykonawcę następuje zgodnie z Art.27 p.2 i 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

(Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.) 4.Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone

ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając

ilość osadów wytworzonych przez oczyszczalnie. Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako

orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanych wielkości.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513800-4

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa:

1) 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.Przedmiotem
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zamówienia część 3 jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu poprzez odzysk lub

unieszkodliwianie dostarczonych transportem Zamawiającego odpadów: -roztworów i szlamów z regeneracji

wymienników jonitowych (kod 19 09 06) powstających w Stacji Uzdatniana Wody Przeworskiej Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o., adres: SUW Rozbórz -ilość odpadów: -roztwory i szlamy z regeneracji wymienników

jonitowych – ok. 15 Mg. -Osady przeznaczone do zagospodarowania są tymczasowo magazynowane na terenie

Stacji Uzdatniania Wody. 2.Odbiór odpadów 1 raz w roku w II kwartale 2017r. W związku z Zasadą Bliskości

(Rozdz. III ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku , poz.21, z późn. zm.)),

Zamawiający dokona załadunku i transportu odpadów we własnym zakresie na terenie województwa

podkarpackiego. 3.Za zagospodarowanie odpadów odebranych od Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

Przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami z Zamawiającego na Wykonawcę następuje

zgodnie z Art.27 p.2 i 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 po. 21 z późn. Zm.) 4.Ilość

wytwarzanych osadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie

stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość osadów wytworzonych przez

oczyszczalnie. Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje

prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanych wielkości.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513800-4

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 100

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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