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Gminy: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnycb 

pocbodz~cycb z nierucbomosci zamieszkalycb na terenie Gminy Wisniewo 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Uslugi 

Zamieszezanie ogloszenia: obowi.:tzkowe 

Ogloszenie dotyezy: Zamowienia publicznego 

Zamowienie dotyezy projektu lub programu wspoUinansowanego ze srodkow Unii 

Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu 

o zamowienie mog~ ubiegac wyl~cznie zaklady praey ebronionej oraz wykonawcy, ktorycb 

dzialainosc, lub dzialalnosc ieb wyodr~bnionyeb organizaeyjnie jednostek, ktore b~d~ 

realizowaly zamowienie, obejmuje i zawodow~ osob b~d~eyeb ezlonkami 

grup spoleczoie margioalizowanyeb 

Nie 

minimalny procentowy zatrudnienia naleZ<lcych do lub wiycej 

kategorii,o ktorych mowa wart. ust. 2 ustawy mniejszy 30%, osob zatrudnionych 

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow alba jednostki (w %) 

Post~powanie przeprowadza centralny zamawiaj~ey 

Post~powanie przeprowadza podmiot, zamawiaj~cy powierzyllpowierzyli 

przeprowadzenie post~powania 

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj~cy powierzyllpowierzyli prowadzenie 

post~powania: 
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Postt(powanie jest pr.leprowadzane wspolnie pr.lez zamawiaj~cych 

nalezy wymieni6 zamawiaj'lcych, kt6rzy przeprowadzaj'l postypowanie oraz 

poda6 ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby kontakt6w wraz z 

danymi do kontaktow: 

Postt(powanie jest pr.leprowadzane wspolnie z zamawiaj~cymi z innych panstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania post-rpowania wspolnie z zamawiaj~cymi z innych panstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zamowien 

publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

krajowy numer identyfikacyjny 55053900000, ul. ,I. 1) I ADRES: 

06521 woj. mazowieckie, Polska, 236 024, e-mail 

ugwisniewo@bazagmin.pl, faks 

Adres strony internetowej 

profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod kt6rym moma uzyska6 do narzydzi i urz'ldzen lub 

format6w plikow, ktore nie og61nie dostypne 

L 2) RODZAJ ZAMAWIAJl\CEGO: Administracja 

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy): 

Podzial obowi¢ow miydzy zamawiaj'lcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania 

postypowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postypowania z 

zamawiaj'lcymi z innych paiistw czlonkowskich Unii (ktory z zamawiajqcych 

jest za przeprowadzenie post ypowani a, 1 w za 

przeprowadzenie postypowania odpowiadajq pozostali zamawiaj'lcy, czy zam6wienie bydzie 

z zamawiaj'lcych indywidualnie, czy zamowienie zostanie 

w imiemu I na rzecz zamawiaj'lcych): 


1.4) KOMUNIKACJA: 


Nieograniczony, pelny i bezposredni dostt(p do dokumentOw z postt(powania mozna uzyskac 


pod adresem (URL) 


2 z20 2019-01-11, 09:5 

mailto:ugwisniewo@bazagmin.pl
https://bzp.uzp.gov.plJZP400PodgladOpublikowanego.aspx


https:llbzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id= ... 

Nie 

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b~dzie specyfikacja istotnych waruDkow 

zamowienia 

Nie 


www.wisniewo.bipgmina.pI 


Dost~p do dokumentow z post~powania jest ograniczony - wi~cej informacji mozna uzyskac 

pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu naleZy przesylac: 

Elektronicznie 

Nie 


adres 


Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w 


post~powaniu winny sposob: 


Nie 


Inny spos6b: 


Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w 


post~powaniu winny sposob: 


Nie 


Inny spos6b: 


Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz~dzi i urz~dzen lub formatow 

plikow, ktore nie s~ ogolnie dost~pne 

Nie 

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostyp do tych narzydzi mozna uzyskac pod 

adresem: (URL) 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj~cego: Odbieranie, transport i 

zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodzqcych z nieruchomosci na 

terenie Gminy Wisniewo 

Numer referencyjny: 1.1.2019 

wszczt:ciem postt:powania 0 udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog 


techniczny 


Nie 


11.2) Rodzaj zamowienia: Uslugi 


II.3) Informacja 0 mozliwosci skJadania ofert czt:sciowych 


podzielone na 

Tak 

Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w postt:powaniu mozna skJadac w 

odniesieniu do: 

Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do udzielenia I~cznie nast~puj~cych cz~sci lub grup 

czt:sci: 

Maksymalna liczba udzielone zamowienie 


jednemu wykonawcy: 


na ktore moze 

II.4) KrOtki opis przedmiotu zamowienia (wielkoH:, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug 

robot budowlanych okreSlenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugt: lub roboty 

budowlane: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodzqcych z 

nieruchomosci na Wisniewo, w spos6b osiqgniycie 

odpowiednich poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi 
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metod ami oraz ograniczenie masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji 

przekazywanych do skladowania, w okresie od dnia 16.04.2019 r. do dnia 15.04.2020 r. 

11.5) Glowny kod CPV: 90500000-2 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

90511300-5 

90512000-9 

90513100-7 

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jeteli zamawiajqcy podaje informacje 0 wartosci 


zamowienia) : 


Wartosc bez VAT: 


Waluta: 


(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita 

maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupow) 

11.7) Czy przewiduje sift udzielenie zamowien, 0 ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

OkreSlenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone 

zam6wienia, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

11.8) Okres, w ktorym realizowane bftdzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta 

umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow: 

miesiqcach: lub dniach: 

lub 

data rozpoczftcia: 2019-04-16 lub zakonczenia: 2020-04-15 

11.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, 
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EKONOlVIICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU 

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci 

zawodowej, 0 ile wynika to z odr~bnych przepisow 

Okreslenie warunk6w: ZamawiajCj.cy uzna, ze Wykonawca, spelni warunek, jezeli: - posiada 

aktualny wpis do Rejestru Ozialalnosci Regulowanej w zakresie odbieranja odpad6w 

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci na terenie Gminy Wisniewo w zakresie kategorii 

odpad6w objytych zam6wieniem; - posiada zezwolenie na transport odpad6w zgodnie z 

ustawCj. z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (tj. Oz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie 

kategorii odpad6w objytych zam6wieniem, - posiada wamy wpis do rejestru podmiot6w 

zbierajCj.cych zUZyty sprzyt elektryczny i elektroniczny, 0 kt6rym mowa wart. 49 ust. 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 20 12r. 0 odpadach (Oz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) prowadzonego przez 

marszalka wojew6dztwa lub G16wnego Inspektora Ochrony Srodowiska, do czasu utworzenia 

ww. rejestru przez marszalka wojew6dztwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ustawy oodpadach 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonorniczna 

Okreslenie warunk6w: Wykonawca sklada oswiadczenie 0 spelnieniu warunku, ze znajduje 

siy sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajCj.cej wykonanie Zam6wienia. ZamawiajCj.cy 

nie wyznacza szczeg6lowego warunku w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa 

Okreslenie warunk6w: ZamawiajCj.cy uzna, ze Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaZe, ze: 

1. wykonal, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciCj.glych r6wniez wykonuje, w okresie 

ostatruch trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia 

dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, uslugi polegajCj.ce na odbiorze odpad6w 

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci w spos6b ciCj.gly przez okres 12 miesiycy 0 masie 

350 Mg, 2. dysponuje nastypujCj.cym potencjalem technicznym: tj. samochodami do odbioru 

odpad6w spelniajCj.cymi wymagania techniczne okreSlone przepisami ustawy prawo 0 ruchu 

drogowym oraz innymi przepisami szczeg6lnymi (w tym rozporzCj.dzeniem ministra 

srodowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczeg6lowych wymagan w zakresie 

odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci (Oz. U. 2013r. poz.122) w 

celu realizacji zam6wienia w tym: - dwa pojazdy specjalistyczne przystosowane do 
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selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, - dwa pojazdy specjalistyczne przystosowane 

do zbierarua zmieszanych odpad6w komunalnych, - jeden pojazd do odbierania odpad6w bez 

funkcji kompaktujqcej. Pojazdy mUSZq bye trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym 

miejscu, naZWq firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierajqcego 

odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci. Pojazdy mUSZq posiadac konstrukcjy 

zabezpieczajqcq przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewozonych odpad6w oraz 

minimalizujqcq oddzialywanie czynnik6w atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszq bye 

WYPosaZone w narzydzia lub urzqdzenia umozliwiajqce sprzqtanie terenu po opr6mieniu 

pojemnik6w. Dopuszcza siy wyposazenie pojazd6w w urzqdzenie do waZenia odpad6w 

komunalnych, 3. dysponuje bazq magazynowo - transportowq. Teren bazy musi bye 

zabezpieczony w spos6b unjemozliwiajqcy wstyp osobom nieupowaZnionym. Miejsce do 

parkowania pojazd6w na bazie powinno bye zabezpieczone przed emisjq zanieczyszczen do 

gruntu. Na terenie bazy mUSZq bye zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie 

zebranych odpad6w komunalnych, kt6re bydq zabezpieczone przed emisjq zanieczyszczen do 

gruntu oraz zabezpieczone przed dzialaniem czynnik6w atmosferycznych. Teren bazy 

magazynowo - transportowej musi bye wyposazony w urzqdzenia lub systemy zapewniajqce 

zagospodarowanie w6d opadowych i sciek6w przemyslowych, pochodzqcych z terenu bazy 

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo 

- transportowa musi bye wyposazona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazd6w, 

pomieszczenie socjalne dla pracownik6w odpowiadajqce ilosci zatrudnionych os6b, miejsca 

do magazynowania selektywnie zebranych odpad6w z grupy odpad6w komunalnych, 

legalizowanq samochodowq wagy najazdowq - w przypadku gdy na terenje bazy nastypuje 

magazynowanie odpad6w. Na terenie bazy powinny znajdowae siy takze: punkt biezqcej 

konserwacji i naprawy pojazd6w, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazd6w (0 ile czynnosci te 

nie bydq wykonywane przez uprawnione podmioty zewnytrzne poza terenem bazy). Na 

terenie bazy mUSZq znajdowae siy urzqdzenia do selektywnego gromadzenia odpad6w 

komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 3) W przypadku wykonawc6w 

wsp61nie ubiegajqcych siy 0 udzielenie zam6wienia: A. Kazdy z nich musi spelniae warunki 

udziaru w postypowaniu w zakresie Uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci 

zawodowej w zakresie w jakim bydzie swiadczyl uslugy, B. Lqcznie mUSZq spelniae warunki 

udziaru w postypowaniu zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci 

technicznej lub zawodowej. 4) Zamawiajqcy w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert a 

nastypnie zbada, czy Wykonawca kt6rego oferta zostala oceniona, jako najkorzystniejsza, nie 

7 z 20 2019-01-11,09:55 

https:llbzp


https://bzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id= ... 

podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postypowaniu zgodnie z fonnul,! 

spelnia/ nie spelnia. 5) Nie spelnienie przez wykonawcy cho6by jednego z warunk6w 

opisanych powyzej skutkowa6 bydzie wykluczeniem wykonawcy z udzialu w postypowaniu. 

6) Wykonawca moze polega6 na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezalemie od charakteru prawnego 

l,!czqcych go z nim stosunk6w prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi'!zany jest 

udowodni6 Zamawiaj,!cemu, ze realizuj,!c zam6wienie, bydzie dysponowal niezbydnymi 

zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci przedstawiajq.c pisemne zobowi'!zanie tych 

podmiot6w (w formie oryginalu) do oddania mu do dyspozycji niezbydnych zasob6w na 

potrzeby realizacji zam6wienia. 7) Zamawiajq.cy oceni, czy udostypniane wykonawcy przez 

inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalaj,! na wykazanie przez wykonawcy spe!niania warunk6w udzialu w 

postypowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq. wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 0 

kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 PZP. 8) W odniesieniu do warunk6w 

dotycz'!cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mog,! 

polega6 na zdolnosciach innych podmiot6w, jesli podmioty te zrealizujq. uslugi, do realizacji 

kt6rych te zdolnosci sq. wymagane. 9) Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi¥al siy 

do udostypnienia zasob6w, za szkody poniesion,! przez zamawiaj,!cego powstal,! wskutek 

nieudostypnienia tych zasob6w, chyba ze za nieudostypnienie zasob6w nie ponosi winy. 10) 

lezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub fmansowa, 

podmiotu, 0 kt6rym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b i c , nie potwierdzajq. spelnienia przez 

wykonawcy warunk6w udzialu w postypowaniu lub zachodzq. wobec tych podmiot6w 

podstawy wykluczenia, zamawiaj,!cy z'}da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez 

zamawiaj,!cego: - zastq.pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowi¥al 

siy do osobistego wykonania odpowiedniej czysci zam6wienia, jezeli wykaze wymagane 

zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjy finansowq. lub ekonomiczn,!, 0 kt6rych 

mowa wart. 22 ust. 1 ustawy PZP. 11) Wykonawca moze w celu potwierdzenie spelnienia 

warunk6w udzialu w postypowaniu polega6 na zdolnosciach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezalemie od charakteru 

prawnego l,!czqcych go nim stosunk6w prawnych. 12) Zamawiaj,!cy moze, na kazdym etapie 

postypowania, uzna6, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci , jezeli 

zaangaZowanie zasob6w technicznych lub zawodowych wykonawcy winne przedsiywziycia 
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gospodarcze wykonawcy moze miec negatywny wplyw na realizacjy zam6wienia. 13) 

Wykonawcy mog~ wsp6lnie ubiegac siy 0 udzielenie zam6wienia, w takim przypadku, 

wykonawcy ustanawiaj~ pelnomocnika do reprezentowania ich w postypowaniu 0 dzielenia 

zam6wienia albo reprezentowania w postypowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia 

pUblicznego. Przepisy dotycz~ce wykonawcy stosuje siy odpowiednio do wykonawc6w, 

wsp61nie ubiegaj~cych siy 0 udzielenie zam6wienia. 14) lezeli oferta wykonawc6w 

ubiegaj,!cych siy wsp61nie 0 udzielenie zam6wienia zostala wybrana, zamawiaj~cy z,!da przed 

zawarciem umowy w sprawie zam6wienia publicznego umowy reguluj,!cej wsp6lpracy tych 

wykonawc6w. 

Zamawiaj,!cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku 0 dopuszczenie 

do udziaru w postypowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj~cych czynnosci przy realizacji 

zam6wienia wraz z infonnacj,! 0 kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b: 

Tak 

Infonnacje dodatkowe: 

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

111.2.2) Zamawiaj~cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiaj~cy przewiduje nastypuj,!ce fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia okreslona wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl; W CELU 

WSTl;PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTl;POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERlA 

SELEKCJI 

Oswiadczenie 0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w 

postftpowaniu 

Tak 
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Oswiadczenie 0 spelnianiu kryteri6w selekcji 

IlIA) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWYPZP: 

o przynaleZnosci alba braku przynaleZnosci do tej sarnej grupy kapitalowej, 0 

ktorej mowa wart. 24 Ust. 1 23 PZP - wg wzoru Za1'lcznik nr 3 do SIWZ, 

w oparciu 0 zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiaj'lcego (www.wisniewo.bazagrnin.pl) zlozonych w danyrn postypowaniu 

W przypadku Wykonawcow ubiegaj'lcych siy 0 zamowienie oswiadczenie 

takie z Wykonawcow oddzielnie. 2. W celu braku podstaw do 

wykluczenia: odpis z lub z centralnej 0 

dzialalnosci odrybne przepisy wymagaj'l wpisu do lub ewidencji, 

w potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3. 

wykonawca rna siedziby lub terytoriurn Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokumentow, 0 ktorych rnowa w pkt 1) skrada dokument lub dokumenty 

w kraju, w ktorym wykonawca rna siedziby lub rniejsce zamieszkania, 

potwierdzaj'lce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci. Dokument 

powinien bye wystawione niz 6 rniesiycy terminu ""''']lUl' 

leze\j w w kt6ryrn wykonawca rna lub lub 

rna osoba, kt6rej dokurnent dotyczy, nie wydaje dokurnent6w,o ktorych 

rnowa zastypuje siy dokumentern zawieraj'lcyrn odpowiednio oswiadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniern osoby albo uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

osoby, kt6rej dokurnent przed notariuszern lub 

organern s'ldowyrn, adrninistracyjnyrn albo zawodowego lub 

ze wzglydu na siedziby lub rniejsce zamieszkania wykonawcy lub 

tej osoby 

IlLS) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. UST. 1 PKT 1 

USTAWYPZP 

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTF;POWANIU: 
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Oswiadczenie 0 wpisie do Rejestru dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w 

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci na Gminy Wisniewo wzoru Zalqcznik 

nr 4 do SIWZ, 2) aktualne zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu i 

odpad6w, wydane wlasciwy organ z 0 odpadach - warunki 

okreslone w ust. 7 2 lit. a, oswiadczenie 0 wpisie do podmiot6w zbierajqcych 

elektryczny i elektroniczny, prowadzonego Gl:6wnego Inspektora Ochrony 

Srodowiska wg wzoru nr 5 SIWZ, wykazu usiug wykonanych, a w przypadku 

swiadczen okresowych lub ciqgiych r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

uplywem terrninu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym 

WTaz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz 

kt6rych wykonane, oraz zahtczeniem dowod6w okreSlaj,!cych czy te 

zostaiy wykonane lub s,! wykonywane naleZycie, przy czym dowodami, 0 kt6rych mowa, 

referencje inne dokumenty wystawione podmiot, na rzecz kt6rego uslugi byiy 

wykonywane, a w przypadku okresowych lub Sq wykonywane, z 

uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w uzyskae 

tych dokument6w oswiadczenie wykonawcy; w przypadku okresowych lub 

ci,!giych nadal wykonywanych referencje bqdz inne dokumenty potwierdzajqce ich naleZyte 

wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej nil. 3 miesiqce przed upiywem terminu 

skladania warunki zostaiy okreslone w Ust. 7 pkt 2 lit. c ppkt 1 specyfikacji 

wz6r wykazu stano wi zal,!cznik nr 6 do SIWZ, wykaz narzydzi, WVDo:saz.em zakladu i 

urz'!dzen technicznych (tj. potencjalu v~.~,..,~ opisanego w Ust. 7 pkt 2 lit. c ppkt 

dostypnych Wykonawcy w celu wykonania zam6wienia wraz z inforrnacj,! 0 podstawie 

dysponowania zasobami wykazu stanowi zalqcznik nr 7 do SIWZ. 

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI: 

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWYPZP 

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) -111.6) 

IV.I) OPIS 
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IV.L1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony 


IV.L2) Zamawiaj~cy z~da wniesienia wadium: 


Nie 


Infonnacja na temat wadium 


IV.L3) przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: 

Nie 


Nalei;y poda6 informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.L4) Wymaga si~ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznycb lub dol~czenia do 

ofert katalogow elektronicznycb: 

Nie 

Dopuszcza siy zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do ofert 

katalogow elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.L5.) Wymaga si~ zlozenia oferty wariantowej: 

Nie 


Dopuszcza siy zlozenie oferty wariantowej 


Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza siy tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty 

zasadniczej: 

IV.L6) przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostan~ zaproszeni do udzialu w 

post~powaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawcow 


Przewidywana minimalna liczba wykonawcow 


Maksymalna liczba wykonawcow 


Kryteria selekcji wykonawcow: 
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IV.L7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow: 

Umowa rarnowa bydzie zawarta: 

Czy przewiduje siy ograniczenie liczby uczestnik6w urnowy rarnowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej: 

Inforrnacje dodatkowe: 

Zarn6wienie obejmuje ustanowienie dynarnicznego systemu zakup6w: 

Adres strony intemetowej, na kt6rej bydCl zarnieszczone dodatkowe informacje dotycZClce 

dynarnicznego systemu zakup6w: 

Inforrnacje dodatkowe: 

W rarnach umowy rarnowejldynamicznego systemu zakup6w dopuszcza siy zlozenie ofert w 

formie katalog6w elektronicznych: 

Przewiduje siy pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych inforrnacji potrzebnych do 

sporzCldzenia ofert w ramach umowy ramowejldynarnicznego systemu zakup6w: 

IV.L8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie 

Nalezy podac adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bydzie prowadzona: 

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b~d~ przedmiotem aukcji elektronicznej: 

przewiduje si~ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj~ce z opisu 

przedmiotu zamowienia: 

Nalezy podac, kt6re inforrnacje zostanCl udostypnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki bydzie terrnin ich udostypnienia: 
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Infonnacje dotyc~ce przebiegu aUkcji elektronicznej: 


Jaki jest przewidziany spos6b postypowania w toku aukcji elektronicznej i jakie byd~ warunki, 


najakich wykonawcy byd~ mogli licytowa6 (mini maine wysokosci post~pien): 


Infonnacje dotycz~ce wykorzystywanego sprzytu elektronicznego, rozwi~zar1 i specyfikacji 


technicznych w zakresie pol~czen : 


Wymagania dotycz~ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej: 


Infonnacje 0 liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post~pien, zostan~ zakwalifikowani do 


nastypnego etapu: 


Warunki zamkniycia aukcj i elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.t) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Tennin platnosci 40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, 0 ktorej mowa wart. 24aa ust. t ustawy Pzp (przetarg 

nieograni czony) 

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.t) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem 

Minimalne wymagania, kt6re musz~ spelnia6 wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstypnych 


bez przeprowadzenia negocjacji 


Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 


NaleZy poda6 infonnacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczby etap6w): 
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Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj~cego lub informacja 0 sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja 0 wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwi~ania stanowi~ce podstawy do skladania ofert, jezeli zamawiaj~cy przewiduje 

nagrody: 

Wstypny hannonogram postypowania: 

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi~an: 


NaieZy podac informacje na temat etapow dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj~ce minimalne wymagania, ktorym musz~ 

odpowiadac wszystkie oferty: 

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj~cych negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow 

zamowienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony intemetowej, na ktorej bydzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony intemetowej, na ktorej jest dostypny opis przedmiotu zamowienia w licytacji 

elektronicznej: 
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Wymagania dotycz'lce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym 


wymagania techniczne UfZ'ldzen informatycznych: 


Sposob postypowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci 


post'lpien: 


Informacje 0 liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 


Czas trwania: 

Wykonawcy, ktorzy nie zloZyli nowych post'lpien, zostan'l zakwalifikowani do nastypnego 

etapu: 

Termin skladania wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w licytacj i elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zarnkniycia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan'l wprowadzone do tresci zawieranej umowy w 

sprawie zam6wienia publicznego, alba ogolne warunki umowy, alba wz6r umowy: 

Wymagania dotycz'lce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje sit( istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

NaieZy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiaj'lcy przewiduje mozliwosc zmiany umowy: a) dopuszcza siy zmiany umowy w zakresie 

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowi'lzuj'lcych 

przepis6w prawa w zakresie stawki podatku od towarow i uslug, poprzez dostosowanie stawki 

podatku VAT do obowiClZuj'lcych przepisow prawa, z tym, ze wynagrodzenie netto Wykonawcy 

pozostanie niezmienione, b) dopuszcza siy zmiany oznaczenia stron umowy (zmiana siedziby, 

nazwy, irme), c) dopuszcza siy dokonania zmiany umowy w zakresie oznaczenia os6b 

odpowiedzialnych za nadz6r (koordynator6w) nad prawidlowym wykonaniem umowy, d) 

dopuszcza siy zmiany umowy w przypadku wyst'lpienia oczywistych omylek pisarskich i 

rachunkowych w tresci umowy; e) dopuszcza siy zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na 
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podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany powszeclmie 

obowi'lZuj,!-cych przepis6w prawa w zakresie maj,!-cym wplyw na realizacj<t przedmiotowej 

umowy, f) dopuszcza si<t zmian<t umowy w przypadku dzialan os6b trzecich uniemozliwiaj~cych 

wykonanie umowy, niezawinionych przez Wykonawc<t, g) dopuszcza si<t zmian<t umowy w 

przypadku wyst~pienia zdarzen 0 charakterze sily wyzszej, niezaleznych od stron umowy, h) 

dopuszcza si<t zmian<t urnowy w przypadku dzialan organ6w administracji, uniemozliwiaj~cych 

lub utrudniaj,!-cych wykonanie umowy, za kt6re odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACY JNE 

IV.6.1) Sposob udost~pniania informacji 0 charakterze poufnym (jeteli dotyczy) : 

Srodki sluz~ce ochronie informacji 0 charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu: 

Data: 2019-01-21, godzina: 10:00, 


Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzgl<tdu na piln~ potrzeb<t udzielenia zam6wienia 


(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): 


Wskazae powody: 

J<tzyk lub j<tzyki, w jakich mog~ bye spor~dzane oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udziaru 

w post<tpowaniu 

> 

IV.6.3) Termin zwi~zania ofert~: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania 

ofert) 

IV.6.4) przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku 

nieprzyznania srodkow pochodz~cych z budzetu Vnii Europejskiej oraz niepodlegaj~cych 

zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego 

Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie 

calosci lub cz~sci zamowienia: 

IV.6.S) Przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, jezeli srodki 

sluZ~ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore 

zamawiaj~cy zamierzal przeznaczye na sfinansowanie calosci lub cz~sci zamowienia, nie 
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zostaly mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

na podstawie art. 29 ust. zatrudnienia przy realizacji zamowienia 

przez Wykonawcy lub podwykonawcy, osob na podstawie umowy 0 pracy jezeli wykonanie tych 

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. Kodeks pracy U. z 2014r. 1502 z a) co najmniej 2 

kierowcow przy pomocy ktorych realizowana jest odbioru odpadow z nieruchomosci, b) 

co najmniej 2 pomocy ktorych odbioru odpadow z 

nieruchomosci. Weryfikacja prowadzona LlVUlL.l1" w o 

w nr 8 do SIWZ. 

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH 

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych pochodz'lcych 
CZftSC 

na terenie Gminy Wisniewo odpady1 Nazwa: z nieruchomosci 
nr: 

niese grego wane 

1) KrOtki opis przedmiotu zamowienia (wielkoSi:, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub robot 

budowlanych lub okreSlenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug~ lub roboty 

budowlane:Przedmiotem odpadow 

komunalnych niesegregowanych (kod odpadu 0301) pochodz'lcych z nieruchomosci 

zamieszkalych na Gminy Wisniewo. Zmieszane odpady komunalne, w tym popioly i 

byd'l w pojemnikach lub workach 0 pojemnosci 1101. Wlasciciel nieruchomosci 

umozliwi odbior odpadow w dniach okreslonych w harmonogramie wywozu 

odpadow poprzez wystawienie pojemnikow lub workow na chodnik lub pobocze przed 

U ........LV•.•"" 

nieruchomosci lub udostypnienie w altance smieciowej z wejsciem od 

strony ulicy, w godzinach od 7:00 do 18:00. Wykonawca jest zobowi'!zany do odbioru wszystkich 

odpadow komunalnych od wlasciciela nieruchomosci zgromadzonych dodatkowo w workach bez 

na ich ilos6 i wielkosc. Prognozowana ilosc odpadow komunalnych niesegregowanych 

maj,!cych odebranych i z terenu gminy Wisniewo, "",ynosi 120 

Mglrok, w okresie trwania zamowienia. 
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2) Wspolny Slownik Zamowien(CPV): 90500000-2, 90511300-5, 90512000-9, 90513100-7 

3) Wartosc czcrsci zamowienia(jezeli zamawiaj~cy podaje informacje 0 wartosci zamowienia): 


Wartose bez VAT: 


Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 


okres w miesi,!-cach: 


okres w dniach: 


data rozpoczycia: 2019-04-16 


data zakonczenia: 2020-04-15 


5) Kryteria oceny ofert: 


Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin platnosci 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 


Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodz,!-cych 
Czcrsc 

2 Nazwa: z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo - odpady 
nr: 

segregowane. 

1) KrOtki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub robot 

budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partners twa 

innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugcr lub roboty 

budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w 

komunalnych segregowanych pochodz,!-cych z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy 

Wisniewo. Selektywna zbi6rka odpad6w komunalnych na terenie gminy Wisniewo bydzie siy 

odbywa6 w systemie workowym (worki 0 pojemnosci min. 110 1) na terenie nieruchomosci 

zamieszkalych. Wykonawca dostarczy worki na odpady segregowane oznaczone odpowiednimi 

kolorami oraz oznaczeniem frakcji odpad6w. Worki do selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych 

powinny bye odpowiedniej wytrzymalosci mechanicznej w zaleznosci od rodzaju zbieranych w nich 
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odpad6w. Prognozowana ilosc odpad6w komunalnych segregowanych maj'lcych zostac odebranych 

i zagospodarowanych z terenu gminy Wisniewo, wynosi ok. 1400 Mg w okresie trwania 

zam6wienia. 

2) Wspolny Siownik Zamowien(CPV): 90500000-2, 90511300-5, 90512000-9, 90513100-7 

3) Wartosc cz~sci zamowieniaUezeli zamawiaj~cy podaje informacje 0 wartosci zamowienia): 

Wartosc bez VAT: 


Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 


okres w miesi'lcach: 


okres w dniach: 


data rozpoczycia: 2019-04-16 


data zakonczenia: 2020-04-15 


5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteriwn Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin platnosci 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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