GM. 271.8.2019
Urząd Miejski w Gozdnicy: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy
Gozdnica do 1 stycznia 2020r. do 31 sierpnia 2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
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
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
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
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Gozdnicy, krajowy numer identyfikacyjny 52511600000000, ul.
Ceramików 2 , 68-130 Gozdnica, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 601 076, e-mail
zamowienia@gozdnica.pl, faks 683 601 076.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gozdnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
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):
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.gozdnica.pl zakładka zamówienia publiczne
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
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
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)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Gminy Gozdnica do 1 stycznia 2020r. do 31 sierpnia 2020r.
Numer referencyjny: GM. 271.8.2019
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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
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: 2. Opis
przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na
zagospodarowaniu, poniżej wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub
podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z: • nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie gminy Gozdnica • punktu / punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
funkcjonujących na terenie gminy Gozdnica w określonej poniżej ilości maksymalnej, w okresie od
01.01.2020r.do 31.08.2020r. 2.2. Kody CPV określające przedmiot zamówienia 2.2.1.Kod określający
główny przedmiot zamówienia: 90.50.00.00-2-usługi związane z odpadami. 2.2.2. Kody uzupełniające:
90.51.00.00-5-usuwanie i obróbka odpadów 90.51.40.00-3-usługi recyklingu odpadów 90.53.30.00-2-usługi
gospodarki odpadami 2.3.Zagospodarowanie odpadów polega na przetworzeniu odpadów w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. z
zm.). 2.4. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1923). 2.4.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów
komunalnych: • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20
03 01, • odpady biodegradowalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 20 01 08, • metale i
tworzywa sztucznej – tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w
tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem
15 01 06, • papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady sklasyfikowane pod
kodem 15 01 01, • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15
01 07, • odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03
07, • odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17 01, 17 02, 17 04 oraz 17
03 80, 17 06 04, 17 09 04, • zużyte opony o średnicy do 120 cm., tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16
01 03, 2.5. Maksymalna ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okres od 01.01.2020r. do
31.08.2020r. wynosi : • 694,00 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, • 26,50 Mg - odpady
biodegradowalne • 13,70 Mg - metale i tworzywa sztuczne • 43,10Mg - szkło • 63,50 Mg – odpady
wielkogabarytowe • 107,30 Mg – odpady budowlane i rozbiórkowe • 9,00 Mg - zużyte opony o średnicy do
120 cm. • 23,4 Mg - papier i tektura 2.6. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą
przekazywane sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy
Gozdnica i odebranych przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy
Gozdnica , do instalacji wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. 2.7. Odpady podlegające obowiązkowi
zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać zagospodarowane wyłącznie w instalacji
komunalnej. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą zostać zagospodarowanie w instalacji
komunalnej prowadzonej przez Wykonawcę, wskazanej w ofercie, zza wyjątkiem sytuacji dla, których w
sposób wyraźny przewidziano wyłączenie tego obowiązku. 2.8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
zapewnił realizację zamówienia w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych przy użyciu instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów objętych przedmiotem
zamówienia, wskazanej na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach zmienionej
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. Do czasu utworzenia listy, o której
mowa w art. 38b ust. 1 pkt.1 ustawy o odpadach, zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. zastosowanie
mają postanowienia art. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 2.9.. Dla zapewnienie odpowiedniej
jakości, w tym środowiskowej, świadczonych usług Zamawiający wymaga by zagospodarowanie
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych następowało

zgodnie z wymaganiami: 2.9.1. systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub
równoważnymi systemami, przy zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie
ustandaryzowane systemy międzynarodowe, stosowane na terenie UE, 2.9.2 systemu zarządzania jakością
PN-EN ISO 9001 lub równoważnymi systemami, przy zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje
wyłącznie ustandaryzowane systemy międzynarodowe, stosowane na terenie UE. W tym celu Zamawiający
wymaga by Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PNEN ISO 14001 lub równoważną oraz system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001 lub
równoważną, przynajmniej w zakresie prowadzenia działalności dotyczącej zagospodarowania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych odpadów komunalnych.
2.10.. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie
przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej instalacji
komunalnej, na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez
konieczność transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji, w wysokości
różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu
odpadów do wskazanej przez Wykonawcę instalacji komunalnej, zza wyjątkiem sytuacji w której
Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji
komunalnej wskazanej w ofercie, do innej instalacji komunalnej. 2.11. Jeżeli inna instalacja, niż instalacja
komunalna wskazana przez Wykonawcę w ofercie, nie będzie przyjmować odpadów, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej (alternatywnej) instalacji, na swój koszt i własnym
staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez konieczność transportu odpadów komunalnych do
wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych
do instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do wskazanej przez Wykonawcę instalacji
zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych
przywiezionych do instalacji wskazanej w ofercie, do innej (alternatywnej) instalacji. 2.12. Wykonawca
powiadomi podmiot, który będzie dostarczał odpady objęte niniejszym zamówieniem do wskazanej przez
Wykonawcę instalacji w celu ich zagospodarowania, jak również Zamawiającego, o każdej sytuacji
uniemożliwiającej przekazanie odpadów do instalacji wskazanej w ofercie, przy jednoczesnym wskazaniu
instalacji w której Wykonawca zapewnił przyjęcie odpadów. Powiadomienie nie może nastąpić później niż
w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o zaistnieniu stanu niemożliwości przekazania odpadów do
wskazanej w ofercie instalacji. 2.13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do
zagospodarowania odpadów wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna ze
względu na obiektywnie zaistniałe okoliczności, np. awaria instalacji pod warunkiem akceptacji nowej
instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej
instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego, w tym również wynikających z
konieczności transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana w ofercie, chyba że Wykonawca pokryje
te koszty. 2.14. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem
wagowym z legalizowanej wagi znajdującej się na terenie instalacji zagospodarowania odpadów. Kwit
wagowy powinien zawierać między innymi datę, godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu, nr rejestracyjny
pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego odpady, wagę brutto, wagę tarę,
wagę netto, nr kwitu wagowego. 2.15. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać kopię kart przekazania odpadu, niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni. 2.16. Na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem dotyczących legalizacji wagi, niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni. 2.17. Wykonawca
zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-21:00
oraz w soboty w godzinach 6:00-13:00 (zza wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 2.18. Zgodnie z
art. 29 ust. 3a P.z.p. zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wszystkich pracowników, realizujących niniejsze zamówienie. 2.19. Wykonawca
zobowiązany jest realizować zamówienie na warunkach określonych umową, której wzór stanowi Część II
SIWZ – Wzór umowy.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90510000-5
90514000-3

90533000-2
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: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: jak zamówienie podstawowe w
ilości do 35 % zamówienia podstawowego
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:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-08-31
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: 6.3.2. posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia, 6.3.3.. posiadający wpis
do rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o
którym mowa w wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
późn. zm), o ile obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 6.3.4.. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 500000,00zł (słownie: pięćset
tys. złotych), Należy załączyć do oferty kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
potwierdzoną za godność z oryginałem
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: .3.5.. zdolności technicznych lub zawodowych. a) Wykonawca spełni ten warunek
jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi obejmującą/obejmujące zagospodarowanie odpadów
komunalnych o łącznej masie co najmniej 1000 Mg przez okres co najmniej 12 miesięcy. Warunek uważa
się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym
zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach. b) wykazać do uczestniczenia w
wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Specjalista ds. edukacji ekologicznej: * wykształcenie: nauczyciel co najmniej mianowany’ *
doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu kampanii/akcji edukacyjnej dla placówek
oświatowych.
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:
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: Tak (podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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:
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów: 4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania
oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego
wykonawcę. Uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Zamawiający informuje, że może uzyskać
dokumenty, o których mowa w ppkt5,1 za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 4.2. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu. W przypadku
składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez
każdego wykonawcę – Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, (informacja z otwarcia
ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. – załącznik 4a lub 4b do SIWZ 5. W celu potwierdzenia,
że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ŻADNYCH DOKUMENTÓW 6. Wykonawca zgodnie z art. 22a
ustawy może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane (art.
22a ust. 4 ustawy Pzp). 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: a) zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp– jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 9.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 10. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wymaga,
aby wraz z ofertą i oświadczeniem Wykonawcy, z którego będzie wynikać korzystanie z zasobów innego

podmiotu, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy przedłożyć pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do
udostępnienia zasobów. 11. Zamawiający zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp żąda, aby Wykonawca,
który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) zamieścił informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy . 12.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust 1 ustawy Pzp)
UWAGA!!! Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo ETAP I 1)
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu. 2)
Wykonawca wraz z ofertą składa: a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 7.2. lit.a - (załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, o którym mowa w pkt 7.2. 1lit b - (załącznik nr 3 do SIWZ) b. Wykaz usług
zagospodarowania odpadów – (załącznik nr 5 do SIWZ) c. Pełnomocnictwo, do złożenia oferty oraz do
złożenia innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile umocowanie do reprezentacji nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Z treści pełnomocnictwa powinno jednoznacznie
wynikać czynność, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. d. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale
bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. e. Dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na
dzień ich złożenia. f. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust.5, wszyscy Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z treścią załącznika nr 4a lub 4b do SIWZ Zamawiający zgodnie z art.
24 aa. ust. 1. ustawy przewiduje możliwość dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
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:
ETAP II 1) Ostatecznie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na
podstawie dokumentów to potwierdzających metodą spełnia – nie spełnia. Ocenie na tym etapie polegać
będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert, które nie
zostaną odrzucone po analizie oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. lit. a i lit b. 2) Zgodnie z art. 26 ust. 2
lit. 2f ustawy Pzp Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, może na każdym etapie postepowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3)
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 5
dni aktualnych na dzień składania ofert dokumentów, o których mowa w pkt 7 SIWZ z wyjątkiem
oświadczeń wymienionych w art. 25a ustawy. 7.3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty - wyłącznie
przez Wykonawców deklarujących spełnianie kryterium oceny ofert przewidziane w art. 84.2.1. SIWZ,
dokumentów potwierdzających, w sposób niebudzący wątpliwości, kwalifikacje i doświadczenie osoby,
która została w ofercie wskazana jako osoba, która będzie przeprowadzać akcje edukacyjne (np. referencji).
7.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego zobowiązany jest przekazać: 7.4.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 P.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, 7.4.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.4.3. zaświadczenie
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.4.4. oświadczenie
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne, 7.4.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie 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 spłat tych należności, 7.4.6. oświadczenie
Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zmianami). 7.5. W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego zobowiązany jest przekazać: 7.5.1. dokument potwierdzający posiadane zezwolenia
właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będącymi
przedmiotem zamówienia, 7.5.2. dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru podmiotów
prowadzących produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w wart.
49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm), o ile
obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych, 7.5.3. dokument
potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie
niższej niż 500 000,00zł (słownie: pięćset tys. złotych), Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie
może złożyć dokumentów dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,
może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 7.5.4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych 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 usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź 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 wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.6. W celu
potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca
na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazać: 7.6.1. zaświadczenie niezależnego podmiotu
zajmującego się poświadczaniem, potwierdzającego spełnienie przez Wykonawcę wymogów systemu
zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub inne dokument potwierdzający równoważne środki
zarządzania środowiskowego, w zakresie wskazanym w pkt 17 SIWZ, 7.6.2. zaświadczenie niezależnego
podmiotu zajmującego się poświadczaniem, potwierdzającego spełnienie przez Wykonawcę wymogów
systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 lub inne dokument potwierdzający równoważne środki
zarządzania jakością, w zakresie wskazanym w pkt 17 SIWZ 7.6.3. decyzja właściwego organu na
wprowadzanie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby - o ile Wykonawca zadeklarował
dostawę na rzecz Zamawiającego środka poprawiającego właściwości gleby powstałego w ramach procesu
kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących zagospodarowywanych w ramach niniejszego
zamówienia. 7.7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4-7.6 SIWZ z uwzględnieniem pkt. 7.8 SIWZ. 7.8. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa: 7.8.1. w pkt 7.4.1. SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 P.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.8.2. w pkt 7.4.2. – 7.4.3. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 38.1 – 38.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Terminy określone w pkt. 38.1. – 38.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. 7.10. Wykonawca mający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 7.4.1. SIWZ, składa
dokument, o którym mowa w pkt. 38.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 P.z.p.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 7.8.1.
SIWZ stosuje się odpowiednio. 41. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
(konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 42. Oryginał
pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien/powinna być załączony do oferty
i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.
43. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w
pkt 6.2,. SIWZ. 44. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SIWZ wzorami, w
tym oświadczenia, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców pełnomocnik lub wszyscy
Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 45. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 46. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie
zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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)
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
WADIUM 8.0.. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie: 5000,00 złotych. 8.1. Wadium może zostać wniesione w następujących formach: 8.2. w pieniądzu,
8.3. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.4. w gwarancjach bankowych, 8.5. w
gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.6. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 110 z późn. zm.). 8.7. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca
przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Iłowej konto nr: 70 9658 0006 0000 1283 2017
0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu: Wadium przetargowe na „zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Gozdnica” Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za
skutecznie wniesione w przypadku uznania jej wpływu na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. 8.8.. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.- 8.6.
SIWZ, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia, którego beneficjentem musi
być: Gmina Gozdnica 8.9. Poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z
art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 1, 2, 3 P.z.p., oraz muszą gwarantować wypłatę należności w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować
cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
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:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
koszt realizacji zamówienia 60,00
jakość
40,00
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
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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:
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:
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:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie: 1) cen określonych w
ofercie wówczas, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) instalacji do zagospodarowania wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana tak będzie konieczna ze względu na obiektywnie zaistniałe

okoliczności, np. awaria instalacji, pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez Zamawiającego i na
warunkach z nim uzgodnionych. 3) zakresu podwykonawstwa oraz wprowadzenia lub zmiany
podwykonawcy.
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: 2019-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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:

