Ogłoszenie nr 555946-N-2019 z dnia 2019-06-03 r.
Gmina Lipinki Łużyckie: Odbiór i transport odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
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: Gmina Lipinki Łużyckie, krajowy numer
identyfikacyjny 97077062300000, ul. Główna 9 , 68-213 Lipinki Łużyckie,
woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 626 230, , e-mail gmina@lipinkiluzyckie.pl, , faks 683 626 241.
Adres strony internetowej (URL):
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.lipinki-luzyckie.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
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: Odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Lipinki Łużyckie
Numer referencyjny: SG.271.3.2019
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: 1. Przedmiotem
zamówienia są: 1) Usługi odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych przez
mieszkańców Gminy Lipinki Łużyckie z nieruchomości zamieszkałych
(jednorodzinnych oraz wielorodzinnych) z następujących miejscowości: Lipinki
Łużyckie, Suchleb, Grotów, Boruszyn, Cisowa, Zajączek, Tyliczki, Piotrowice,
Pietrzyków, Brzostowa, Sieciejów, Górka, w tym: a) odbieranie odpadów
komunalnych zmieszanych i pozostałości po segregacji, b) odbieranie odpadów
selektywnie zbieranych (odpady zbierane w sposób zgodny z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipinki Łużyckie), c)
porządkowanie miejsc ustawienia pojemników ze wszystkich znajdujących się tam
odpadów. 2) Usługi odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych i
pozostałości po segregacji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lipinki Łużyckie do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (bądź instalacji
zastępczych) właściwej dla regionu zachodniego gospodarki odpadami
komunalnymi w województwie lubuskim. Zgodnie z planem gospodarki odpadami

dla województwa lubuskiego regionalną instalację do mechaniczno–biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych stanowi Zakład Zagospodarowania
Odpadów sp. z o. o. w Marszowie. 3) Usługi odbioru i transportu odpadów
komunalnych zbieranych i odebranych selektywnie u źródła do stacji prowadzonej
przez Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o., Marszów 50A, 62-200 Żary
4) Usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw
domowych tzw. „wystawki”. 5) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie, o
którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach ( Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.). 6) Wyposażenie
obsługiwanych nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów, które
będą dostarczane właścicielom nieruchomości podczas wykonywania odbioru
odpadów w ilości „worek za worek”. 7) Usługi mycia i dezynfekcji pojemników na
zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji przy budynkach
jedno i wielorodzinnych. 2. Cena za odbiór i transport odpadów odebranych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lipinki Łużyckie (u
źródła), takich jak: ⎯ zmieszane odpady komunalne, ⎯ odpady ulegające
biodegradacji, ⎯ odpady wielkogabarytowe oraz odpady odebrane z PSZOK, nie
obejmuje ceny przyjęcia tych odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów
sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary. 3. Cena za odbiór i transport odpadów
selektywnie zebranych u źródła oraz z PSZOK, za przyjęcie tych odpadów przez
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., stanowi dochód Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy
zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
34928480-6
90514000-3
90000000-7
90513100-7

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: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 6) ustawy przewiduje
zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 30% wartości 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: lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

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: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy,
którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art.
24 ust.5 pkt.1,2 i 4 ustawy. 2. Spełniają następujące warunki określone w art. 22
ust.1 ustawy dotyczące: 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada
aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b
ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu, w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia; suma ubezpieczenia wynosić musi, co najmniej 200 000
zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: a) Dysponuje
osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiadającymi za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami tj.: ⎯ Co najmniej 1 osobą posiadającą wyższe

wykształcenie – pełniąca funkcję nadzoru w zakresie odbioru i transportu odpadów
⎯ Co najmniej 1 osobę pełniącą funkcje kontrolne w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami zgodnie z złożonymi deklaracjami na terenie gminy
Lipinki Łużyckie ⎯ Co najmniej 4 osobami na stanowiskach robotniczych z
wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami
ukończenia odpowiednich kursów), tj. kierowców samochodów specjalistycznych
posiadających prawo jazdy kat. C. b) Dysponuje lub będzie dysponować w okresie
realizacji zamówienia bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości
nie większej niż 60 km od granicy gminy Lipinki Łużyckie, spełniającą wymagania
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz. 122) c) Przedstawi wykaz niezbędnych do
wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych,
dostępnych Wykonawcy w celu wykonywania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, to jest minimum: ⎯
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma samochodami
przystosowanymi do transportu zmieszanych odpadów komunalnych i dwoma
samochodami przystosowanymi do transportu odpadów selektywnie zebranych
oraz przynajmniej jednym samochodem ciężarowym skrzyniowym lub innym
przystosowanym do transportu odpadów wielkogabarytowych. ⎯ Wszystkie
samochody specjalistyczne (o którym mowa powyżej), którymi posługuje się
Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone /
opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie samochody
specjalistyczne muszą spełniać obowiązujące przepisy prawa. ⎯ Dla każdego
samochodu specjalistycznego, którym posługuje się Wykonawca przy realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca musi posiadać wypis z licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. W przypadku realizacji
usługi odbioru/wywozu odpadów komunalnych dopuszcza się posiadanie wypisu z
zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne. ⎯ Zamawiający
wymaga wyposażenia wszystkich samochodów specjalistycznych, którymi
posługuje się Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w systemy

GPS monitorujące trasę przejazdu podczas wykonywanych usług na terenie gminy
Lipinki Łużyckie. d) W okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali co najmniej dwie usługi obejmujące odbiór odpadów na kwotę
nie mniejszą niż 100.000,00 zł. zł brutto każda z nich. 3. Realizując zadanie,
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust 3a ustawy,
zatrudnienia osób wskazanych w 3 podpunkt a) z wyłączeniem osób wskazanych w
pkt. 3 podpunkt a) tiret 1, na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązuje
się, że osoby uczestniczące w zamówieniu, z wykluczeniem osób wskazanych w
pkt. 2 podpunkt a), będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.). W okresie realizacji
zamówienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć do wglądu zanimizowane (nie zawierających danych osobowych) kopie
umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami uczestniczącymi w
realizacji zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych
przez Wykonawcę z osobami uczestniczącymi w realizacji zamówienia, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie powyższym zapisem, będzie
traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób uczestniczących w
realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę.
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: Tak
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)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu
określone przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, a w przypadku polegania na zdolnościach
technicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
wówczas Wykonawca również składa oświadczenie, że wobec tego podmiotu nie
zachodzą przesłanki wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ;
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) Wykaz wykonanych usług, o których mowa w rozdziale V pkt 3 - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, wraz z dowodami określającymi,
że te usługi zostały wykonane w sposób należyty lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz
którego usługi były lub są wykonywane. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Brak dokumentu
lub przedłożenie dokumentu niepotwierdzającego należyte wykonanie usługi
skutkować będzie nieuznaniem danej usługi za należycie wykonaną. 2)
Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące bazy magazynowo – transportowej, o której
mowa w rozdziale V, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ;
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, zgodnie z
zapisem w dziale V, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 4) Wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, zgodnie z zapisem w
dziale V, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 5) opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim lub
Zamawiającemu, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; suma
ubezpieczenia wynosić powinna, co najmniej 200 000 zł. 6) odpis w właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
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

1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, a w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.
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:
Nie
Informacja na temat wadium

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:
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:

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
cena
60,00
aspekty środowiskowe 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:
1) Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: a)
Zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a
mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi. b) Innej zmiany prawa
powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i
zagospodarowania odpadów. c) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od
realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod

warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie
mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia,
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie
środków publicznych. d) Wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu
Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres
przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia
procesu realizacji zamówienia. e) Zmiana harmonogramu odbioru odpadów od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. f) W związku ze wskazanymi w pkt 1
okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia,
przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż
udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. g) Zmiana umowy nastąpić
może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: •
opis zmiany, • uzasadnienie zmiany, • koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość
wynagrodzenia, h) Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie
potwierdzenie powstałych okoliczności przez Zamawiającego. i) Zmiany
obowiązującej stawki VAT (w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot
umowy) z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione. j) Oznaczenia
danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), • Zmiany zakresu części
zamówienia powierzonej Podwykonawcom, • Zmiany osób odpowiedzialnych za
nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy. 2) Wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu niezwłocznie, ale nie później niż przed dniem podpisania umowy
następujące dokumenty: a) Informacji o wpisie do rejestru wraz z podaniem
numeru rejestrowego zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), b) aktualną umowę z
Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z

Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. c) dokumenty potwierdzające
posiadanie ubezpieczenia, to jest: Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny
koszt umowę ubezpieczeniową od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych
obejmującą: • ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej
kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy, • ubezpieczenie w pełnym zakresie od
odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec
powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności
spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, •
okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy. Jeżeli
przedstawiona przez Wykonawcę umowa ubezpieczeniowa zawarta została na czas
krótszy niż okresy, o których mowa w ust. 1, Wykonawca w każdym przypadku
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię aktualnej
polisy ubezpieczeniowej. 3) Jeżeli Wykonawca, prowadzi działalność gospodarczą
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia
stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego,
przed podpisaniem umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę, zgodnie z
postanowieniem art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2017, poz. 1577 ze zm.), lub wypis/odpis umowy spółki
zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 4) Pozostałe kwestie odnoszące się
do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ.
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: 2019-06-11, 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
> język 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

Wydruk strony

