załącznik nr 3A do SIWZ
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków dla części A przedmiotu zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odbioru, zbierania
i transportu odpadów komunalnych. Zakres posiadanych uprawnień musi obejmować, co
najmniej kategorie: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz grup
odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie wyszczególnionych w par.
3 uchwały nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 4601). W celu wykazania spełnienia
powyższego warunku Wykonawca w ofercie winien załączyć:
- Decyzję starosty właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy o udzieleniu
zezwolenia na transport odpadów komunalnych wydaną w oparciu o art. 28 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz załącznikiem określającym kategorie
odpadów, których dotyczy zezwolenie pod warunkiem, że wydana decyzja spełnia
warunki określone w art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- Decyzję starosty właściwego ze względu na lokalizację bazy transportowo-magazynowej
o udzieleniu zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych wydaną w oparciu o art. 28
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z załącznikiem określającym
kategorie odpadów, których dotyczy zezwolenie pod warunkiem, że wydana decyzja
spełnia warunki określone w art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- Dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska na podstawie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym wraz załącznikiem określającym kategorie odpadów, których dotyczy
zezwolenie,
- Umowę na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości
z sortowania z podmiotem prowadzącym Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych wskazaną dla Regionu Północnego w uchwale Sejmiku Województwa
Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla Województwa
Pomorskiego 2018”,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odebranych odpadów
o łącznej masie nie mniejszej niż 1 000 Mg rocznie w okresie ostatnich trzech lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie.
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien załączyć
oświadczenie z wykazem usług z podaniem przedmiotu, zakresu, terminu realizacji
i wartości usług zgodnie z załącznikiem nr 14 do oferty. Jeżeli Wykonawca ubiegający się
o zamówienie posługuje się wiedzą i doświadczeniem Podwykonawcy do oferty należy
załączyć oświadczenie Podwykonawcy o podjęciu współpracy w realizacji zamówienia.
3. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
a) w zakresie wyposażenia (pojazdów) umożliwiających odbieranie odpadów
komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu nieruchomości posiadają/dysponują
dwoma sprawnymi pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, dwoma sprawnymi pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, jednym sprawnym pojazdem bez funkcji
kompaktującej przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych.
Pojazdy winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122).
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien załączyć
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 16 do oferty oraz kopie dowodów
rejestracyjnych.
Jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie zamierza posługiwać się pojazdami
niestanowiącymi jego własności do oferty należy załączyć oświadczenie właściciela
pojazdów
o
podjęciu
współpracy
w
realizacji
zamówienia.
b) w zakresie bazy transportowo – magazynowej posiadają lub dysponują
nieruchomością położoną na terenie administracyjnym Gminy Miasta Jastarnia lub
w odległości nie większej niż 60km od granic gminy spełniająca wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122).
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien załączyć
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 17 do oferty.
Jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie zamierza posługiwać się bazą
transportowo – magazynową niestanowiącą jego własności do oferty należy załączyć
oświadczenie właściciela bazy o podjęciu współpracy w realizacji zamówienia.
c) w zakresie potencjału osobowego dysponują minimum trzema kierowcami
posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C, minimum pięcioma
pracownikami fizycznymi i minimum jednym pracownikiem administracyjnym.
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien załączyć
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 15 do oferty.
Jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie zamierza posługiwać się osobami
niezatrudnionymi w przedsiębiorstwie Wykonawcy do oferty należy załączyć
oświadczenia osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii
C o podjęciu współpracy w realizacji zamówienia.

