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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79570-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnów: Usługi związane z odpadami
2017/S 043-079570

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19
Punkt kontaktowy: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19
Osoba do kontaktów: Bogumiła Bardel
33-100 Tarnów
Polska
Tel.:  +48 146880134
E-mail: bbardel@gmina.tarnow.pl 
Faks:  +48 146880130
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://gmina.tarnow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Tarnów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

mailto:bbardel@gmina.tarnow.pl
http://gmina.tarnow.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL-
Polska.
Kod NUTS PL217

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych
w granicach administracyjnych gminy Tarnów w podziale na trzy sektory – jako trzy odrębne części (oferty
częściowe) t.j. Część I, Część II, Część III. Zakres zamówienia dotyczy wyłącznie odbioru odpadów
komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy Tarnów oraz zagospodarowanie odebranych odpadów,
poprzez odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 250, ze zmianami), Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla województwa Małopolskiego wraz z załącznikami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ, który
określa przedmiot zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera zał. nr 11 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 698 100 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2017. Zakończenie 30.6.2019

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnów”.
1) Krótki opis
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Część nr I, Nazwa: sektor nr I, północno-wschodni.
1)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z sektora nr I obejmującego sołectwa: Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska II, Jodłówka Wałki.
Szacowana ilość gospodarstw domowych w sektorze I wynosi 1 729 gospodarstw, liczba mieszkańców 7 154
osoby, w tym 3 budynki w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne).
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania
następujących odpadów:
2.1 Zbiórka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01)
Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l, 240 l.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów w przeliczeniu na pojemniki 120 l – 1283 szt,
240 l – 446 szt.
Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na 2 tygodnie dla nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej i jeden raz na tydzień dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru – przed każdą nieruchomością lub w innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów.
Terminy odbioru zostaną ustalone w rocznym harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym do
publicznej wiadomości.
2.2 Zbiórka selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody 15 01 01,20 01 01, 15 01 07, 20 01 02, 15 01
02, 20 02 39, 20 02 01)
Wprowadza się 3 rodzaje worków dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
— żółty na odpady z tworzywa sztucznego i metale
— niebieski na odpady z papieru i tektury,
— zielony na odpady ze szkła.
Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
— materiał – folia polietylenowa LDPE,
— pojemność – 120l,
— grubość – min. 60 mikronów,
— nadruk – rodzaj segregowanego odpadu.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów – 1669
Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady selektywnie zbierane będą do pojemników o
pojemności 240 l w kolorze: żółtym, niebieskim i zielonym –ilość pojemników 240 l – 9 szt /3 komplety/.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru – przed każdą nieruchomością lub innym miejscu uzgodnionym
z wytwórcą odpadów
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu
dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, odpady zielone 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do
listopada każdego roku i jeden raz na dwa tygodnie dla nieruchomości wielorodzinnej, w terminach ustalonych
w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym do publicznej wiadomości.
2.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07, 16 01 03, 20 01 36)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w każdym sołectwie w wyznaczonych miejscach, do
podstawionych kontenerów o poj. 7 m3 lub 10 m3, wg harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy Tarnów i
podanego do publicznej wiadomości.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – minimum 2 razy w roku.
2.4.Zbiórka odpadów „zielonych” (kod 20 02 01)
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Zbiórka odpadów zielonych – (trawa i liście), odbywać się będzie w każdym sołectwie w wyznaczonych
miejscach, do podstawionego kontenera, wg harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy Tarnów i podanego
do publicznej wiadomości.
Częstotliwość wywozu odpadów przez Wykonawcę – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do
listopada – kontener podstawiony będzie przez 1 dzień.
2.5.Selektywna zbiórka odpadów budowlanych
Gospodarka odpadami budowlanymi z remontów i budów wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na
budowę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy
cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami
nieruchomości lub między właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorstwami.
Część nr 1, Nazwa: sektor nr I, północno-wschodni.
1)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z sektora nr I obejmującego sołectwa: Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska II, Jodłówka Wałki.
Szacowana ilość gospodarstw domowych w sektorze I wynosi 1 729 gospodarstw, liczba mieszkańców 7 154
osoby, w tym 3 budynki w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne).
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania
następujących odpadów:
2.1 Zbiórka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01)
Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l, 240 l.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów w przeliczeniu na pojemniki 120 l – 1283 szt,
240 l – 446 szt.
Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na 2 tygodnie dla nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej i jeden raz na tydzień dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru – przed każdą nieruchomością lub w innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów.
Terminy odbioru zostaną ustalone w rocznym harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym do
publicznej wiadomości.
2.2 Zbiórka selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody 15 01 01,20 01 01, 15 01 07, 20 01 02, 15 01
02, 20 02 39, 20 02 01)
Wprowadza się 3 rodzaje worków dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
— żółty na odpady z tworzywa sztucznego i metale
— niebieski na odpady z papieru i tektury,
— zielony na odpady ze szkła.
Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
— materiał – folia polietylenowa LDPE,
— pojemność – 120l,
— grubość – min. 60 mikronów,
— nadruk – rodzaj segregowanego odpadu.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów – 1669
Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady selektywnie zbierane będą do pojemników o
pojemności 240 l w kolorze: żółtym, niebieskim i zielonym –ilość pojemników 240 l – 9 szt /3 komplety/.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru – przed każdą nieruchomością lub innym miejscu uzgodnionym
z wytwórcą odpadów
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu
dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, odpady zielone 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do
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listopada każdego roku i jeden raz na dwa tygodnie dla nieruchomości wielorodzinnej, w terminach ustalonych
w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym do publicznej wiadomości.
2.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07, 16 01 03, 20 01 36)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w każdym sołectwie w wyznaczonych miejscach, do
podstawionych kontenerów o poj. 7 m3 lub 10 m3, wg harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy Tarnów i
podanego do publicznej wiadomości.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – minimum 2 razy w roku.
2.4.Zbiórka odpadów „zielonych” (kod 20 02 01)
Zbiórka odpadów zielonych – (trawa i liście), odbywać się będzie w każdym sołectwie w wyznaczonych
miejscach, do podstawionego kontenera, wg harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy Tarnów i podanego
do publicznej wiadomości.
Częstotliwość wywozu odpadów przez Wykonawcę – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do
listopada – kontener podstawiony będzie przez 1 dzień.
2.5.Selektywna zbiórka odpadów budowlanych
Gospodarka odpadami budowlanymi z remontów i budów wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na
budowę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy
cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami
nieruchomości lub między właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorstwami.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 016 400 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.7.2017. Zakończenie 30.6.2019

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Podane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Zał. Nr 11 do SIWZ.

Część nr: 2
Nazwa: ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnów”.
1) Krótki opis

Część nr II, Nazwa: sektor nr -II południowo-zachodnim
1) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z sektora nr II obejmującego sołectwa: Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, Łękawka, Radlna,
Poręba Radlna, Koszyce Małe – Szacowana ilość gospodarstw domowych w sektorze II wynosi 2115, liczba
mieszkańców – 8359 w tym 7 budynków w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty mieszkaniowe, budynki
komunalne).
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania
następujących odpadów:
2.1.Zbiórka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01)
Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l, 240 l. Ilość posesji
objętych zbiórką odpadów w przeliczeniu na pojemniki 120l – 1587 szt, 240l – 528 szt.
Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę – jeden raz na dwa tygodnie dla nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej i jeden raz na tydzień dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru – przed każdą nieruchomością lub w innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów.
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Terminy odbioru zostaną ustalone w rocznym harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym do
publicznej wiadomości.
2.2.Zbiórka selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody 15 01 01,20 01 01, 15 01 07, 20 01 02, 15 01
02, 20 02 39, 20 02 01)
Wprowadza się 3 rodzaje worków dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
— żółty do gromadzenia odpadów z tworzywa sztucznego
— niebieski na odpady z papieru i tektura
— zielony na odpady ze szkła.
Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
— materiał – folia polietylenowa LDPE,
— pojemność – 120l,
— grubość – min. 60 mikronów,
— nadruk – rodzaj segregowanego odpadu.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów – 2 037
Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady selektywnie zbierane będą do pojemników o
pojemności 240 l w kolorze: żółtym, niebieskim i zielonym-ilość pojemników 240 l – szt. 21 /7 kompletów/.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru – przed każdą nieruchomością lub innym miejscu uzgodnionym
z wytwórcą odpadów
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu
dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, odpady zielone 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia
do października każdego roku i jeden raz na dwa tygodnie dla nieruchomości wielorodzinnej, w terminach
ustalonych w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym do publicznej wiadomości.
2.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07, 16 01 03, 20 01 36)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w każdym sołectwie w wyznaczonych miejscach, do
podstawionych kontenerów o poj. 7 m3 lub 10 m3, wg harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy Tarnów i
podanego do publicznej wiadomości.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 2 razy w roku.
2.4.Zbiórka odpadów „zielonych” (kod 20 02 01)
Zbiórka odpadów zielonych – (trawa i liście), odbywać się będzie w każdym sołectwie w wyznaczonych
miejscach, do podstawionego kontenera, wg harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy Tarnów i podanego
do publicznej wiadomości.
Częstotliwość wywozu odpadów przez Wykonawcę – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do
listopada – kontener podstawiony będzie przez 1 dzień.
2.5. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych
Gospodarka odpadami budowlanymi z remontów i budów wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na
budowę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy
cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami
nieruchomości lub między właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorstwami.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 243 200 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.7.2017. Zakończenie 30.6.2019

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Podane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia- Zał. Nr 11 do SIWZ.

Część nr: 3
Nazwa: ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnów”.
1) Krótki opis

Część nr III, Nazwa: sektor nr III –zachodni.
1) Opis zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania zagospodarowania odpadów
komunalnych z sektora nr III obejmującym sołectwa: Koszyce Wielkie, Zbylitowska Góra, Zgłobice, Biała,
Błonie. Szacowana ilość gospodarstw domowych w sektorze III zachodnim -wynosi 2 447, liczba mieszkańców
– 9693 w tym 4 budynki w zabudowie wielorodzinnej (budynek komunalny ).
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania
następujących odpadów:
2.1.Zbiórka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01)
Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l, 240 l.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów w przeliczeniu na pojemniki 120l – 1841 szt,
240 l -606 szt.
Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę – jeden raz na dwa tygodnie dla nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej i jeden raz na tydzień dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru – przed każdą nieruchomością lub w innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów.
Terminy odbioru zostaną ustalone w rocznym harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym do
publicznej wiadomości.
2.2.Zbiórka selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody 15 01 01,20 01 01, 15 01 07, 20 01 02, 15 01
02, 20 02 39, 20 02 01 )
Wprowadza się 3 rodzaje worków dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
— żółty na odpady z tworzywa sztucznego i metale
— niebieski na odpady z papieru,
— zielony na odpady ze szkła.
Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
— materiał – folia polietylenowa LDPE,
— pojemność – 120l,
— grubość – min. 60 mikronów,
— nadruk – rodzaj segregowanego odpadu.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów – 2365
Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady selektywnie zbierane będą do pojemników o
pojemności 240 l w kolorze: żółtym, niebieskim i zielonym – ilość pojemników 240 l – szt. 9 /3 komplety/.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru – przed każdą nieruchomością lub innym miejscu uzgodnionym
z wytwórcą odpadów
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu
dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, odpady zielone 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia
do października każdego roku i jeden raz na dwa tygodnie dla nieruchomości wielorodzinnej, w terminach
ustalonych w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym do publicznej wiadomości.
2.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07, 16 01 03, 20 01 36)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w każdym sołectwie w wyznaczonych miejscach, do
podstawionych kontenerów o poj. 7 m3 lub 10 m3, wg harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy Tarnów i
podanego do publicznej wiadomości.
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Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 2 razy w roku.
2.4.Zbiórka odpadów „zielonych” (kod 20 02 01)
Zbiórka odpadów zielonych – (trawa i liście), odbywać się będzie w każdym sołectwie w wyznaczonych
miejscach, do podstawionego kontenera, wg harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy Tarnów i podanego
do publicznej wiadomości.
Częstotliwość wywozu odpadów przez Wykonawcę – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do
listopada – kontener podstawiony będzie przez 1 dzień.
2.5. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych
Gospodarka odpadami budowlanymi z remontów i budów wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na
budowę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy
cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami
nieruchomości lub między właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorstwami.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 438 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.7.2017. Zakończenie 30.6.2019

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Podane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia- Zał. Nr 11 do SIWZ.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w wysokości:
a) dla części I – 17 000 PLN (siedemnaście tysięcy złotych)
b) dla części II – 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych)
c) dla części III – 24 000 PLN (dwadzieścia cztery tysiące złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
2) dysponowania co najmniej:
— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa typu
śmieciarka
— 2 pojazdami do odbierania odpadów z selektywnej zbiórki w systemie workowym
— 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
spełniającymi co najmniej standardy normy EURO 3 w zakresie emisji spalin.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego



Dz.U./S S43
02/03/2017
79570-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 16

02/03/2017 S43
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 16

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej i zawodowej.
1. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -
zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:
1)posiadanie aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów, o którym mowa w art. 9b
ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.) w
zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia,
2) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzonego przez GIOŚ, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.) w związku z art. 235 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz.U.2016. poz. 1579 ze zm.) i art. 84, art. 124 ust. 1 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.),
3) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o
odpadach (Dz.U.2010.185.1243) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2016. poz.
1987 ze zm.).
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej i finansowej zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:
1) dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000 PLN.
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
zawodowej i technicznej- zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:
1) wykonanie lub wykonywanie minimum 1 usługi odbioru odpadów komunalnych wykonanej na rzecz
właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 2 000
Mg, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
2) dysponowania co najmniej:
— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa typu
śmieciarka
— 2 pojazdami do odbierania odpadów z selektywnej zbiórki w systemie workowym
— 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
spełniającymi co najmniej standardy normy EURO 3 w zakresie emisji spalin.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wykluczy
wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
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likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366
ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.
3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7.Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz
brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień składania ofert:
1) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jednolity dokument), sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE –
załącznik nr 2 do SIWZ – oryginał;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić – dla każdego
z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego dokumentu). Takie formularze powinny być
wypełnione i podpisane przez te podmioty.
4) Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykaz dokumentów i oświadczeń które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) -aktualnych na dzień ich złożenia:
1) kserokopia aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów, o którym mowa
w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.)
w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia
2) kserokopia aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzonego przez GIOŚ, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.) w związku z art. 235 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14.12.2012
r. o odpadach (Dz.U.2016. poz 1579 ze zm.) i art. 84, art. 124 ust. 1 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.)
3) kserokopia aktualnego zezwolenia na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o
odpadach (Dz.U.2010.185.1243) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2016. poz.
1579 ze zm.)
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9.Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – aktualnych na dzień
ich złożenia dotyczących nie podlegania wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej
ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ
-- oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku
składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym
imieniu;
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – oryginał lub kopia dokumentu
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww.
dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; dotyczących nie
podlegania wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
4) 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 – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu
5) zaświadczenia 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 – oryginał lub kopia
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej
ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
6) odpisu 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 Pzp – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z
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załącznikiem nr 9 do SIWZ – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną we własnym imieniu;
8) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
§7 ust.4 pkt. 1-7 odpowiednio w oryginale lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez
ten podmiot;
9) Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt.1 niniejszego rozdziału składa:
9.1 Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
9.2. o których mowa w ust.4 pkt. 2-4 niniejszego rozdziału, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.-wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
9.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.1i 9.2, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:
1) dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000 PLN.
Wykaz dokumentów i oświadczeń które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) -aktualnych na dzień ich złożenia:
opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
zawodowej i technicznej- zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:
1) wykonanie lub wykonywanie minimum 1 usługi odbioru odpadów komunalnych wykonanej na rzecz
właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 2 000
Mg, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
2) dysponowania co najmniej:
— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa typu
śmieciarka
— 2 pojazdami do odbierania odpadów z selektywnej zbiórki w systemie workowym
— 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
spełniającymi co najmniej standardy normy EURO 3 w zakresie emisji spalin.
Wykaz dokumentów i oświadczeń które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) - aktualnych na dzień ich złożenia:
5) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których 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 wykonywane
lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – oryginał lub
kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
6) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IR- 271.4.2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.4.2017 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 24.4.2017 - 12:30
Miejscowość:
Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, II piętro, pok. 207.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Marzec 2019.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy Pzp.
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności. Na czynności powtórzone lub dokonane wskutek uznania przez zamawiającego
zasadności informacji, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
10.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert.
12.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
13.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
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14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
15.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
17. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
18. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.3.2017


