załącznik nr 3 B do SIWZ
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków dla części B przedmiotu zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów
komunalnych. Zakres posiadanych uprawnień musi obejmować, co najmniej kategorie:
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 lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
o udzieleniu zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych wydanej 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 w treści zezwolenia
wskazanie miejsca magazynowania odpadów obejmuje miedzy innymi teren
administracyjny Gminy Miasta Jastarnia i wydana decyzja spełnia warunki określone w
art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; albo zezwolenie starosty
właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów, na zbieranie odpadów wydane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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 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.
Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
a) w zakresie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
posiadają lub dysponują nieruchomością położoną w miejscowości Jastarnia
umożliwiającą zbieranie przekazanych z terenu nieruchomości położonych w granicach
Gminy Miasta Jastarnia selektywnie zebranych odpadów obejmujących: szkło, papier,
tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, komunalne odpady
zielone ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
akumulatory i świetlówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony,
powstające w gospodarstwach domowych chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe
powstające w gospodarstwach domowych, popioły i żużel pochodzące z urządzeń
grzewczych.
Nieruchomość musi być przystosowana do planowanej funkcji, w tym posiadać:
nieuciążliwą dla otoczenia lokalizację; utwardzoną drogę dojazdową; ogrodzony,
oświetlony teren o powierzchni minimum 300m2; utwardzoną nawierzchnię
umożliwiającą zagospodarowanie odcieków, wód opadowych i roztopowych zgodnie
z przepisami ustawy prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), zamykane pojemniki lub
budynek magazynowy do zbierania akumulatorów, świetlówek, powstających
w gospodarstwach domowych chemikaliów; pomieszczenia lub urządzenia do zbierania
pozostałych frakcji odpadów. Teren PSZOK musi mieć minimum jednoosobową obsługę
w godzinach otwarcia, a poza godzinami otwarcia winien być zabezpieczony
i dozorowany.

W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien załączyć
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 19 do oferty.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
przed podpisaniem umowy kopie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
zawiadomienia Burmistrza Jastarni o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla organizacji i budowy Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości, Jastarnia.
Jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie zamierza posługiwać się PSZOK
niestanowiącym jego własności do oferty należy załączyć oświadczenie właściciela
PSZOK o podjęciu współpracy w realizacji zamówienia.
b) w zakresie potencjału osobowego dysponują minimum dwoma pracownikami
fizycznymi i minimum jednym pracownikiem administracyjnym.
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien załączyć
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 15 do oferty.

