Ogłoszenie nr 1100000033-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą: Rekultywację gminnego
składowiska odpadów
OGŁOSZENIE O KONCESJI - Uslugi
Zamieszczenie ogloszenia jest obowiązkowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, krajowy numer
identyfikacyjny 52924900000000, ul. pl. 0.

1-1.

Koźmińskiego 1/2 , 26-420 Nowe Miasto

nad Pilicą, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 6741098 , , e›mail

radek@nowemiasto,pl, , faks 48 6741 179.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

1.3) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów koncesji można uzyskać pod adresem (URL) (w postępowaniach
podzielonych na etapy informację tą można podać w zaproszeniu do składania ofert ) Tak
https://v.ww.nowemiasto.p1
Część dokumentów koncesji zostanie udostępniona w inny sposób niż za pomocą środków

komunikacji elektronicznej z uwagi na szczególne względy techniczne lub związane z
bezpieczeństwem (w postępowaniach podzielonych na etapy informacje te można podać w
zaproszeniu do składania ofert ): Nie
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesyłać:
Na adres:Nie

Elektronicznie na adres:Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI

Il.l Nazwa:
Rekultywację gminnego składowiska odpadów

Numer referencyjny: (jeżeli dotyczy):
IŚR.7021.5.2020

Umowa koncesji będzie finansowana ze środków pochodzących z projektu/programu
Unii Europejskiej: Nie
Nazwa i numer projektu/programu:

112 Rodzaj umowy koncesji:
Roboty budowlane:
Usługi: Tak

[1.3 Informacja o częściach:

Przedmiot umowy koncesji podzielony jest na części:Nie
Oferty można składać w odniesieniu do:

Maksymalna liczba części przedmiotu umowy koncesji, w których umowa może być
zawarta z tym samym wykonawcaNie
0

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy koncesji lącznie w odniesieniu
do następujących części lub grup części Nie

11.4

Krótki opis przedmiotu umowy koncesji:(wielkość lub zakres usług lub robót

budowlanych, o w przypadku, gdy przedmiot umowy koncesji niejest dzielony na części Iakże

rodzaj i ilość robót budowlanych lub uslug lub określenie zapotrzebowonio i wymagań, o
których mowa w art. 26 ust, I

i? ustawy o umowie koncesji):

Przedmiotem umowy koncesji jest rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowe Łęgoniee.

ILS Główny kod CPV:45112330-7
Dodatkowe kody CPV:(/eżeli dotyczy)
Kod CPV

@;700-2

£]

27 | 0-5
452221 | 0-3
]

II.6 Szacunkowawartość umowy koncesji:(/ez'eli dotyczy):

Wartość bez VAT:

Waluta:

II.7 Okres obowiązywania umowy koncesji:

Okres w miesiącach:36 lub dniach:
lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:
[1.8 Informacje dodatkoweg'eżeli dotyczy):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM, TECHNICZNYM I ZAWODOWYM ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY
KONCESJI
III.]. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.].l Kryteria dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznejgeżeli

dotyczy):

Wykaz kryteriów kwalifikacji vwaz z krótkim opisem oraz ze wskazaniem minimalnego

poziomu spełniania kryterium, jeżeli jest wymagany:
-

brak kryterów

Ill.l.2 Kryteria dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej(jez'eli dotyczy):
Wykaz kryteriów wraz z krótkim opisem oraz ze wskazaniem minimalnego poziomu
spełniania kryterium, jeżeli jest wymagany:
w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonują, minimum
i

1

rekultywacje składowiska odpadów innych niż niebezpieczne

obojętne

Umowa koncesji jest zastrzeżona dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których
głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja oso'b niepelnosprawnych w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
albo w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub osób defaworyzowanych: Nie
Minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepelnosprawnych lub defaworyzowanych wynosi:%
osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców, których głównym

celemjest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych

Ill.l.3 Informacje dodatkoweO'eżeIi dotyczy):
III.2 PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania o zawarcie umowy
koncesji w oparciu 0 podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust.

1

ustawy () umowie

koncesjiTak
Podstawy, w oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania (należy wypełnić w
przypadku, gdy zamawiający przewiduje wykluczam'e wykonawców w oparciu 0 podstawy
wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 ustawy () umowie koncesji):

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust.

1

pkt

1

lita ustawy (› umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust.

1

pkt

1

lit. b ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona wart. 32 ust.

1

pkt

1

lit.

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust.

1

pkt

1

lit. d ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona w' art. 32 ust.

1

pkt 2 ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona wart. 32 ust.

1

pkt 3 ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust.

1

pkt 4 ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust.

1

pkt 5 ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust.

1

pkt 6 ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust.

1

pkt 7 ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona w' an. 32 ust.

1

pkt 8 ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust.

1

pkt 9 ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust.

1

pkt 10 ustawy @ umowie koncesji Tak

::

ustawy o umowie koncesji Tak

lll.2.2 Podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesji
Zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania o zawarcie umowy
koncesji na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesjiTak
Podstawy, w' oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania (należy wypełnić w
przypadku. gdy zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców w oparciu 0 podstawy
wykluczenia określone w nr]. 32 ust. 2 zolawy

(›

umowie koncesji):

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt

l

ustawy o umowie koncesji Tak

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy o umowie koncesji Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o umowie koncesji Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o umowie koncesji Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o umowie koncesji Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy () umowie koncesji Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 7 ustawy o umowie koncesji Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust, 2 pkt 8 ustawy o umowie koncesji Tak
11115 Podstawy wykluczenia podwykonawców

Zamawiajacy przewiduje zastosowanie podstaw wykluczenia przewidzianych dla
wykonawców także do bezpośrednich podwykonawców koncesjonariusza Nie

Zamawiający przewiduje zastosowanie podstaw wykluczenia przewidzianych dla
wykonawców także do dalszych podwykonawców koncesjonariuszaNie

III.2.4 Informacje dodatkoweo'eżeli dotyczy):

III.3 DOKUMENTY ŻADANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW KWALIFIKACJI ORAZ
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE
SKŁADANYMI DOKUMENTAMI
III.3.1 Wymagania związane ze składaniem oświadczenia o spełnianiu kryteriów
kwalifikacji oraz braku podstaw wykluczeniazz
Oświadczenia, pełnomocnictwa i zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinny być złożone w
oryginale.

III.3.2 Wykaz dokumentów, ich zakres oraz sposób składania dokumentów
na

potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacji::
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy _ wtym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotu / podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane (załącznik nr 3 do OPZUK) wraz z załączeniem dowodów określających
czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których
mowa powyżej, sa referencje badź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze (np. świadczenie
usług na podstawie umów z nieograniczoną liczbą potencjalnych użytkowników uslug)
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie Wykonawcy;

IIII.3.3 Wykaz dokumentów, ich zakres oraz sposób składania dokumentów
na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
l. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu kryteriów
kwalifikacji (załącznik nr

1

do OPZUK), 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie

Wykonawcy. że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 32 ust,

1

oraz art. 32 ust. 2 pkt

1

ustawy o umowie koncesji (załącznik nr 1 do OPZUK), 3. odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w zw. z art, 32 ust, 2 pkt

1

ustawy o umowie

koncesji), 4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w mkresie określonym w art. 32 ust,
1

pkt 1, 2 i 9 ustawy o umowie koncesji. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert (w tym dla urzędującego członka organu zarządzającego lub
nadzorczego Wykonawcy, wspólnika spółki w spolcejawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, o ile
dotyczy). 5. oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypelnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr

1

do OPZUK), 6.

oświadczenie Wykonawcy 0 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
spłaty tych należności (załącznik nr 2 do OPZUK), 7. oświadczenie Wykonawcy o braku

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne (załącznik nr 2 do OPZUK), 8. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach
określonych w art 36 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, wraz z
włączeniem dokumentów i oświadczeń dot. braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do
podmiotu trzeciego, 9. dokument potwierdzający wniesienie wadium.
III.3.4 Informacje dodatkoweO'eżeli dotyczy):

III.4 INNE DOKUMENTY

III.5 WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTU
UMOWY KONCESJI
IIl.5.l Minimalne wymaganiag'eżeli dotyczy):

III.5.2 Realizacja przedmiotu umowy koncesji jest zastrzeżona przepisami ustawowymi
lub administracyjnymi dla określonych zawodów (dotyczy umowy koncesji na usługi): Nie
Wykaz aktów prawnych, z których wynika zastrzeżenie:

lII.5.3 Wymagania związane z realizacją umowy koncesji (jeżeli dotyczy)

"15.4 Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk osób wyznaczonych do realizacji
umowy koncesji wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób

:

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 Zamawiajacy zaprasza do skladania:

ofert Tak, albo
wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji Nie
IV.2 Termin skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:

Data-20204049
Godzina: 11:00

IV.3 Języki, w których można sporządzać oferty albo wnioski o dopuszczenie do udzialu
w postępowaniu:

polski

IV.4 Zasady, którymi zamawiający będzie kierowal się przy ograniczaniu liczby

wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postępowaniugeżelidotyczy):
Minimalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu Nie
Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu Nie
obiektywne i niedyskryminacyjne zasad, którymi Zmawiający będzie kierowal się przy
ograniczaniu liczby wykonawców zapraszanych do udziału w postępowaniu:

IV.5 Kryteria oceny ofert:

theria i ich opis:

,*

Kryteriaź
, jZnagzen'
100,00
dzierżawnego
Wysokość czynszu

IV.6 Unieważnienie postępowania
Przewiduje się unieważnienie postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie calości lub części umowy koncesji, nie zostaną przyznane
Nie

IV. 7 Informacje dodatkoweO'eżeli dmyczy):

SEKCJA V: NFORMACE UZUPEŁNIAJ CE
V.1 Zmiana umowy

Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy: Nie
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

V.2 Informacje o charakterze poufnym

:

charakterze poufnymg'eżeli dotyczy):
Sposób udostępniania informacji o
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymóeżeli

V.3 WNOSZENIE ODWOŁAN
odwołań
V.3.1 Organ właściwy do rozpoznawania
Warszawa,Kod
Izba Odwoławcza , Adres: ul. Postępu 173, Miasto:
Nazwa: Krajowa

pocztowy: 02-676, Państwo: Polska,
odwolania@uzp.gov.pl, faks

e—mail
Województwo: , tel. (22) 458 78 40,

.

Adres strony internetowej (URL):
V.3.2 Informacje na temat terminów wnoszenia

odwołań:

odwołań
V.3.3 Podmiot udostępniający informacje na temat
Województwo: , tel. , e-mail , faks .
Nazwa: Adres: Miasto: ,Kod pocztowy: , Państwo: ,
,

,

Adres strony internetowej (URL):
V.3.4 Informacje dodatkoweg'ez'eli dotyczy):

CZĘŚCIOWYCH
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT

BU

'" r

ISTRZ
luszńziuba

