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Adres strony inti'Iild?óńtj. na której zarnieszczona będzie sp€cyfikac.ja istotnych warunków
zamówienia (ieżeli dotycry):
www.czermin,biuletw,net

Ogloszgnie nr 347276 - 2016 z dnia20l6-1l-21 r.

Czermin : odbióI i zagospodarowanie odpadów komuDalnych z terenu Gminy Czermin w
2017 i 2018 roku
oGLoSZENtE o ZAMówrrNru - ustugi
zamieszczanie ogloszeria: obowiązkowe
ogłoszenie doĘczy| zamówieniapublicmego
Zamówieni€ dotyczy proj€ktu lub programu wlpólfinanśowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie

Nszwr Proj€kfu lub programu
o zamówienie mogą ubiegaó się rłTlącznie załlady pracy chronionej oraz rłTkonawcy'
których dzialalność' |ub działalnośó ich }rTodrębnionycb oĘaniacyjnie jednoste\
które będą r€alizowały zamówienie' obejmuje społ€czną i zawodowł integrację osób
będących członkarni grup Śpolecznie maĘiDa|izowanych
rfe

Należy podać minimalny plocentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleących dojednej lub
więcej kategorii, o kórych mowa w ań. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%' osób
zabudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ichjednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Poslępowani€ plz€prowadze c€ntralny zemawiający
nie
PoŚtępowłnie pr'€prowadza podmiot, któIemu zamewiający powierzyypowierzyli
pźeprowadzenie poŚĘpowania
nie
Informacj€ ne temet podmiotu któremu z$mawiający powieruyUpowierzyli
prowadzeni€ postępowania:
PoŚtępowani€ jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tah należy wymienió zamawiających, kórzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

oraz podać adresy ich siedzib, kajowe numery idenryfikacyjne oraz osoby do kontaL1ów
wraz z daayni do kontal1ów:

PoŚtępowanie jest prz€prowsdzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
czlonkorłśkicb Unii f, uf op€jŚki€j
nie
w przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawĘącymi z innycb
państw czlonkowŚIoch Unii Europejskiej - Dające ŻastoŚowanie krejow€ prłwo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: GMINA CZERMIN , knjowy numer ident)'fikaciny
69058189ó'ul'- 140,39-304 czermin, woi' podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 77 40
246, e-mail , faks l7 17 41 921.
Aalres strony intemetowej (llRL): www.cuermin.pl



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.czermin.biuletyn.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

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):  

nie 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 

nie  

nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

tak  

www.czermin.biuletyn.net 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

nie  

nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

nie  

adres  

nie  

 

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: 

nie  

Adres:  

 

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)  

nie  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

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



odpadów komunalnych z terenu Gminy Czermin w 2017 i 2018 roku 

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

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: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych , na których powstają odpady komunalne z terenu 

Gminy Czermin . Zakres zamówienia dotyczy odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o 

kodzie 20 03 01 zbieranych z częstotliwością 1 raz na 4 tygodnie, odpadów zbieranych 

selektywnie 1 raz w miesiącu: papier i tektura, metal ( kod 20 01 01, 15 01 01, 15 01 04, 20 

01 40), tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe ( kody 20 01 39, 15 01 02, 15 

01 05), szkło bezbarwne i kolorowe ( kod 20 01 02, 15 01 07) oraz odpadów zielonych ( kod 

20 02 01) i innych odpadów komunalnych wymienionych w załączniku Nr 1 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamówienie przewiduje wyposażenie nieruchomości w 

brakujące pojemniki oraz wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki 

odpadów. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i 

zagospodarowania wynosi 2100Mg w okresie 24 miesięcy. Szacunkowa ilość nieruchomości 

zamieszkałych przewidzianych do obsługi wynosi około 1563, liczącej obecnie 7027 

mieszkańców Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik 

Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 

Dodatkowe kody CPV:90510000-2, 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2, 90514000-3 

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: 31/12/2018 

 

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 wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czermin zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), b) posiada aktualne zezwolenie na 

transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 21 z późn. zm.), c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500 

000,00zł (wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę),  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: a) będzie dysponował na czas realizacji zadania następującym 

sprzętem:  co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych z pojemników,  co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do 

odbierania odpadów zebranych selektywnie w workach, - co najmniej jednym pojazdem 

przystosowanym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;  co najmniej jednym 

samochodem przystosowanym do odbioru odpadów zgromadzonych w kontenerach KP; b) 

będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo-transportową usytuowaną 

na terenie Gminy Czermin lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy 

Czermin , do którego posiada tytuł prawny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); 

c) w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co 

najmniej jedną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych 

w sposób selektywny na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez okres 

minimum 12 miesięcy, o łącznej masie minimum 1 050 Mg oraz załączy dowody, że usługa 

została lub jest wykonywana należycie. d) Będzie dysponował na czas realizacji zamówienia 

co na mniej 4 osobami, pracownikami bezpośrednio wykonującymi usługę ( kierowy i 

ładowacze)  

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:  

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 3 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 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) 

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 zyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłaceniem składki 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 podatkowym 

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

szczególności zyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) 

dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania w zakresie w 

jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby warunków udziału w postępowaniu, jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, z wyjątkiem pkt 10.3.1.a) gdzie 

Wykonawca nie może polegać na zasobach innych podmiotów tj. dokumentów na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-

22 i ust.5 ustawy Pzp.  

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: 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń a) aktualny 

wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych od 



właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czermin zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r. poz. 250 z późn. zm.) b) aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); c) wpis do 

rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; d) dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 500.000 zł; (wraz z 

dokumentem potwierdzającym opłatę), e) wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca w 

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ f) opis bazy magazynowo-

transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony 

zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ g) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 

trzech 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do 

SIWZ;  

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)  

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 8.3.1 w formie 

pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) 

należy dołączyć do oferty. Informacja o Wykonawcy załącznik nr 11, oraz pozostałe 

dokumenty wymagane zapisami SIWZ 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

tak,  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca zobowiązany jest wnieść, wadium w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: 

dziesięć tysięcy). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium 

przez Wykonawcę tnz.: - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

bankowego polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy 

Prawo Bankowe (Dz.U.z 2002r. nr 72,poz. 665 ze zm.) potwierdzający przelew kwoty 

wadium na konto Zamawiającego: - oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium 

dopuszczoną przez Zamawiającego Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku 

następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 



poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 142, poz. 275 z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłaty 

należy dokonać na rachunek Zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Mielcu Oddział 

Czermin nr rachunku: 55 9183 1028 2005 5000 5063 0002 z adnotacją wadium – przetarg 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czermin w 2017 i 2018 

roku”. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami 

przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Uwaga; 

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 

wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku 

bankowym Zamawiającego.  

 

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:  

 

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 

 

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  60 

ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz zużytych opon w okresie realizacji zamówienia 
15 

częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w miesiącach: czerwiec, lipiec, 

sierpień 
15 

czyszczenie ( mycie i dezynfekcja) pojemników użytkowanych przez właścicieli 

nieruchomości do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w okresie 

realizacji zamówienia 

10 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

tak  



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:  

 

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:  

 

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:  

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są 

następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) działanie siły wyższej; 2) 

zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można była przewidzieć w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym 

zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do ust. 2 pkt 3, przy czym zmniejszenie zakresu 

przedmiotu zamówienia jest dopuszczalne w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego; 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 umowy w 

związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 2; 4) zmiana wysokości 

wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 umowy w związku z okolicznościami 

wymienionymi w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; 5) zmiana terminu realizacji zamówienia – gdy 

wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego, przy czym zmiana terminu w tym przypadku jest dopuszczalna w zakresie 

uzasadnionego interesu Zamawiającego; 6) wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do 

umowy – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i jego realizacji – w zakresie 

wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia – jedynie w 

sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia; 7) zmiany 

podwykonawców, których udział w realizacji umowy zaakceptował Zamawiający; 8) zmiany 

zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie 

Wykonawcy, 9) zmiany umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, 

przekształcenia się lub połączenia Wykonawcy; 10) zmiany danych teleadresowych lub 

numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy; 11) zmiany przepisów prawnych istotnych 

dla realizacji przedmiotu umowy; 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody 

obu stron wyrażonej w formie pisemnej aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  

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: 29/11/2016, godzina: 11:00,  

 

 

 



skróc€nie terminu składania wniosków, ze względu na pi|ną potrzebę udzielenia
zamówienia (pruetalg nieograniczony, przetarg ograniczony' nęgocjacje z ogłoszeniem)j

Wskazać powody:

Język lubjęzyki' w jakich mogą być sporządzane ofeńy lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w poĘpowaniu

Iv.ó3) T€rmin związania ofeńą| okres w dniach: 30 (od ostatecmego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Prz€widuje się u[i€wźnienie postępowania o udziel€nie zamówienia, w
przypadku ni€przyznĄnia środkórł pochodących z budż€tu Unii Europ€jskiej oraz
niepodl€gsjących zwrotowi środków z pomocy udzie|onej przeŻ państwa cŻłonkowŚkie
Europ€jskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)' które miały być
przezDaczone nł sfinanŚowaoie calości Iub Części zamówienia: nię
Iv.6.5) Prrewiduj€ się uniewsżnielie poŚĘpowania o udziel€Di€ zamówienia' jeżeli
środki sluźące ŚliDanŚowaniu 79mówi€ń na bad5nia n5ukowe lub prac€ rozwojow€,
które zamawiający zamieEal pEeznaczyó na sfinanśowani€ calości lub części
zgmótrienia. nie zoslal} mu prryznatre nie
IV.6.6) Informacje dodatkowei


