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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Usługi 

 

Gmina Gawłuszowice: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU GMINY GAWŁUSZOWICE  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie   

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych:  nie 

 

Sekcja I:  Zamawiający 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania: nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: nie 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) Nazwa i adres:  

Gmina Gawłuszowice,  

Gawłuszowice 5A, 39-307   Gawłuszowice,  

państwo Polska, woj. podkarpackie,  

krajowy numer identyfikacyjny 690581904,  

tel. 017 77 44 282, 

faks 017 77 44 282  

email: sekretariat@gawluszowice.pl  

Adres strony internetowej (URL): www.gawluszowice.pl  

 

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa 

I.3) Wspólne udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy): nie 

I.4) Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL): nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: tak    www.bip.gawluszowice.pl  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony  więcej informacji można uzyskać pod 

adresem: nie  

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

Elektronicznie: nie  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

w inny sposób: nie  

mailto:sekretariat@gawluszowice.pl
http://www.gawluszowice.pl/
http://www.bip.gawluszowice.pl/
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Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: tak  

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, 

osobiście lub przez posłańca 

Adres: Urząd Gminy Gawłuszowice; 39307 Gawłuszowice 5A 

Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty w miejsce wskazane powyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne: nie  

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

 

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

komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice  

Numer referencyjny: GG 271.1.2020.GO 

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: 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

z terenu Gminy Gawłuszowice w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Zakres 

zamówienia dotyczy: 

1. odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 zbieranych z częstotliwością:  

 1 raz na 4 tygodnie, a w okresie od kwietnia do października 1 raz na 2 tygodnie;  

2. odpadów zbieranych selektywnie 1 raz na miesiąc:  

a) odpady z papieru, w tym tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury (kod odpadu 20 01 

01, 15 01 01), 

b) metale, odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kod odpadu  15 01 04, 20 01 40, 20  01 

39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06),  

c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego (kod  odpadu 

20 01 02, 15 01 07),  

3. odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbieranych  

z częstotliwością: 1 raz na 4 tygodnie, a w okresie od kwietnia do października 1 raz na 2 tygodnie  

(kod odpadu 20 02 01, 20 01 08),  

4. odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, zużytych opon (kod odpadu 20 03 07, 20 01 35*, 20 01 36, 16 01 03) – obwoźna 

zbiórka odpadów i ich odbiór spod posesji właścicieli nieruchomości,  

5. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie działki nr 188/1 w Woli Zdakowskiej,   

6. innych odpadów komunalnych wymienionych w załączniku Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

Zamówienie przewiduje wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki 

odpadów oraz wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki. Szacunkowa ilość odpadów 

przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosi 510,00 Mg w okresie 12 miesięcy. 



3 
 

Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych przewidzianych do obsługi wynosi około 670. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 2 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków zamówienia. 

 

II.5)  Główny kod CPV:   905000002 

Dodatkowe kody CPV:  905100002,  

905110002,  

905120009,  

905330002,  

905140003 

 

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: 01-01-2021  

data zakończenia: 31-12-2021 

 

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 Gawłuszowice zgodnie  z wymogami ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1439), 

b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 

c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

d) jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarującymi odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. 797 z późn. zm.) 

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  
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Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

opłaconą polisę (wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę), a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość 

minimum 700.000 zł.  

 

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 Gawłuszowice  lub w odległości nie większej niż 60 km  

od granicy Gminy Gawłuszowice, 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 masie łącznej minimum 700 Mg; oraz załączy  dowody, że usługa została lub jest 

wykonywana należycie. 

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  

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:  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (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  
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie 

 

III.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu  

na wezwanie zamawiającego 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 Pzp, 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  

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 braku istnienia wobec niego 

podstaw wykluczenia jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, z wyjątkiem pkt 10.3.1. lit. a SIWZ gdzie 

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

braku podstaw wykluczenia 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 zamawiającego 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: 

W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu Wykonawca zobowiązany jest  

do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gawłuszowice zgodnie z wymogami ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439); 

b) aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.  

o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); 

c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 

d) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarującymi odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.  

o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. 797 z późn. zm.) 

e) opłaconą polisę (wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę), a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  



6 
 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 

700.000 zł; 

f) wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ 

g) opis bazy magazynowo – transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami – sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ; 

h) 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: nie 

III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu  

na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp: brak 

 

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. 

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  

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium  

w wysokości 10.000zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Przy wnoszeniu 

wadium należy podać znak sprawy: GG. 271.1.2020.GO 

2.   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 2020 r. poz. 299). 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłaty należy dokonać na rachunek 

Zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Mielcu Oddział Tuszów Narodowy nr rachunku:  

66 9183 1031 2003 3000 7878 0001,  a wadium w innych formach należy wnieść przez 

złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gawłuszowice pok. 

Nr 14  lub załączyć do oferty. 
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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. 

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ustaleń pkt 13.9. SIWZ 

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę na zasadach 

określonych w pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na zasadach określonych w pkt. 13 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 

2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

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  

 

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: nie 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie  
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Informacje dodatkowe: nie 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie 

Informacje dodatkowe: nie 

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  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia: nie 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani  

do następnego etapu:  

IV.2) Kryteria oceny ofert  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Kryterium cena –   znaczenie  (waga kryterium) 60 %  

2) Kryterium „Termin płatności faktur” – znaczenie (waga kryterium) – 30%   

3) Kryterium czyszczenia (mycie i dezynfekcja) pojemników użytkowanych przez właścicieli 

nieruchomości do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w okresie realizacji 

zamówienia – znaczenie (waga kryterium) – 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: nie 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: nie 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: nie 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna: nie 

 

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:  

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 

1) zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia,  

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 § 13 ust. 2 pkt. 3 załącznika Nr 12 do SIWZ, przy czym 
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zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia jest dopuszczalne w granicach uzasadnionego 

interesu Zamawiającego; 

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 załącznika Nr 12 do SIWZ w związku 

z okolicznościami wymienionymi w § 13 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 12 do SIWZ; 

4) 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; 

5) wprowadzenie zmian w SIWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres 

przedmiotu zamówienia – jedynie w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu 

realizacji zamówienia; 

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

7) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie 

Wykonawcy, 

8) zmiany umowy na skutek zmiany formy organizacyjno – prawnej, przekształcenia się lub 

połączenia Wykonawcy;  

9) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 

 

IV.6) Informacje administracyjne  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 23.11.2020r., godzina: 09:30  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu: język polski 

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

 

 IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: 

nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 


