
Ogłoszenie nr 538100-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.  

Gmina Gołuchów: Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-

834 Ceków  

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 Gołuchów, krajowy numer identyfikacyjny 

54395300000000, ul. ul. Lipowa  1 , 63-322  Gołuchów, woj. , państwo Polska, tel. 

627 617 017, e-mail inwestycje@goluchow.pl, faks .  



Adres strony internetowej (URL): http://bip.goluchow.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)  
Tak  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

http://bip.goluchow.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:  

Tak  

Inny sposób:  

osobiscie, za posrednictwem poczty kurierskiej lub poczty tradycyjnej  

Adres:  

siedziba Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63 - 322 Gołuchów, pokój nr 16 

(sekretariat)  



 

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: Świadczenie usług odbierania i 

transportu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków  

Numer referencyjny: RG-K.271.2.2019  

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) Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport 

stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. 2) Zakres zamówienia dotyczy 

wszystkich nieruchomości z terenu Gminy Gołuchów. 3) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami. 90.51.10.00-7 Usługi wywozu odpadów 

pochodzących z gospodarstw domowych 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 

90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 4) Z terenu Gminy Gołuchów od 1 stycznia 2018 r. 

do 31 grudnia 2018 r. zebrano 2 412,5 Mg odpadów komunalnych w tym: - z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych ~ 2 098,2 Mg - z PSZOK ~ 314,3 Mg - szczegółowy 

wykaz odebranych odpadów komunalnych w 2018 r. stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz 

nieruchomości zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych objętych systemem zbiórki 

odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz nieruchomości 

niezamieszkałych objętych systemem zbiórki odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 5 



do SIWZ Zarówno ilość nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych ulegają ciągłej 

zmianie. Na dzień 01.01.2019 r. – odpady komunalne odbierano z 2 430 gospodarstw w 

zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, 547gospodarstw w zabudowie wielorodzinnej 

(wspólnoty) oraz z 155 firm (nieruchomości niezamieszkałych) 5) Częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych. a) Zmieszane odpady komunalne;  jeden raz na cztery tygodnie – 

dla miejscowości Bielawy, Bogusław, Bogusławice, Borczysko, Cieśle, Czechel, Czerminek, 

Przekupów, Jedlec, Kajew, Karsy, Krzywosądów, Kucharki, Kuchary, Macew, Pleszówka, 

Popówek, Szkudła, Tursko, Wszołów, Żychlin.  jeden raz na dwa tygodnie – dla 

miejscowości Gołuchów, Kościelna Wieś.  w zabudowie wielorodzinnej wyposażonej w 

kontenery po napełnieniu i zgłoszeniu przez Zarządcę, lecz nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie. b) Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (odpady suche) należy usuwać w 

zabudowie jednorodzinnej, co najmniej raz na miesiąc, natomiast w zabudowie 

wielorodzinnej każdorazowo po napełnieniu pojemników w gniazdach - na zgłoszenie 

telefoniczne w terminie do 72 godzin od powiadomienia. c) Wymaga się, aby Wykonawca 

odbierał przeterminowane leki z aptek raz w miesiącu, a w przypadku przepełnienia 

pojemnika także po telefonicznym powiadomieniu przez aptekę w terminie do 72 godzin od 

powiadomienia. d) Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił częstotliwość wywozu odpadów 

biodegradowalnych – jeden raz na dwa tygodnie. 6) Usługa odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości (zamieszkałych, niezamieszkałych i 

mieszanych) z częstotliwością określoną w ppkt. 5), lit. a – d, oraz z podziałem na następujące 

frakcje: a) zmieszane odpady komunalne; b) odpady komunalne zbierane w sposób 

selektywny z podziałem na: - papier, - metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe, - szkło, - odpady biodegradowalne (zielone) – ~65% gospodarstw 

wyposażonych jest w kompostowniki, c) odpady wielkogabarytowe m.in. meble, wózki, 

rowery, wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego itp. - gromadzonych w 

Stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) w 

Gołuchowie d) komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowanych olejów i tłuszczów, 

przenośnych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

chemikaliów, zużytych opon z gospodarstw domowych - gromadzonych w SPSZOK w 

Gołuchowie; e) komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków - 

gromadzonych w Aptekach i SPSZOK w Gołuchowie; f) odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych 

nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do 

właściwego organu administracji - gromadzonych w SPSZOK w Gołuchowie. 7) Odpady 

należy odbierać  odpady wymienione w ppkt. 6) a) i b) należy odbierać od wszystkich 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gołuchów 

zgodnie z wykazami nieruchomości, będącymi załącznikami nr 4, 5 i 6 do SIWZ, wymaga 

się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów z częstotliwością określoną w ppkt. 5), lit. 

a – d  odpady wymienione w ppkt. 6) c), d), e) i f) należy odbierać z terenu SPSZOK w 

Gołuchowie po każdorazowym powiadomieniu przez Zamawiającego w terminie do 72 

godzin od powiadomienia.  w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zażyczy sobie 

odbiór pojemników z odpadami bezpośrednio z posesji, wówczas wykonawca jest 

zobowiązany do zaproponowania takiej usługi na postawie umowy cywilnoprawnej między 

wykonawcą a właścicielem nieruchomości. 8) Liczba mieszkańców na terenie Gminy 

Gołuchów: 10 690 stan na 01.01.2019r. 9) Do obowiązków Wykonawcy w szczególności 

należy: a) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu: miesięcznych raportów 

zawierających informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych (rodzaj, kod odebranych odpadów komunalnych) w szczególności:  odpadów 

zmieszanych, [Mg];  odpadów biodegradowalnych (zielonych), [Mg];  odpadów 



selektywnie zebranych z podziałem na : papier i metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe oraz szkło [Mg];  odpadów wielkogabarytowych, [Mg];  odpadów 

niebezpiecznych, przeterminowanych leków, przeterminowanych olejów i tłuszczów, 

przenośnych baterii i akumulatorów, zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, 

chemikaliów, [Mg];  zużytych opon z gospodarstw domowych, [Mg];  odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, [Mg]; c) wykazu nieruchomości, od których zostały odebrane 

odpady komunalne, d) Wykonawca sporządza Raport w formie pisemnej lub elektronicznej 

uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca przesyła Raport do Zamawiającego w terminie do 

7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy. e) Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje 

raport lub zgłasza uwagi. f) Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do 

wystawienia faktury za Wykonaną usługę. 10) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: a) 

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.). b) Wykonawca 

przedstawi kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji (RIPOK) tj. karty ewidencji 

odpadów lub karty przekazania odpadów. 11) Kody kreskowe na pojemnikach a) Pojemniki 

na odpady należy opatrzyć kodami kreskowymi lub chipami. b) Kody kreskowe lub chipy 

mają być umieszczone na głównym pojemniku oraz na każdym dodatkowym pojemniku. c) 

Kody lub chipy zostaną umieszczone na pojemnikach przez wykonawcę przed dniem 

rozpoczęcia świadczenia usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów. W 

przypadku, gdy kod jest nieczytelny lub niewłaściwy zobowiązuje się wykonawcę do 

posiadania klasera z kodami na taką okoliczność. d) System informatyczny po przypisaniu 

pojemników do nieruchomości nada im unikalne kody jednoznacznie identyfikujące: - 

Nieruchomość - Rodzaj pojemnika - Rodzaj odpadów e) Wykonawca zapewni utrzymanie w 

należytym porządku umieszczonych kodów kreskowych lub chipów oraz niezwłocznie 

uzupełni powstałe braki. f) Wykaz kodów kreskowych lub chipów dla nieruchomości zostanie 

udostępniony Zamawiającemu w Systemie Informatycznym Zamawiającego w formie plików 

PDF. 12) Kontrole nieruchomości Przedsiębiorca ma obowiązek kontroli przestrzegania 

regulaminu przez mieszkańców w obszarze przekazywanych odpadów. 13) W zakresie 

wymagań dot. pojemników/worków na odpady komunalne zbierane selektywnie i odbierane 

bezpośrednio z nieruchomości: a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki do 

odpadów selektywnie zbieranych (kontenery, pojemniki lub worki) dla nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019r. 

Następnie po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych Wykonawca winien 

dostarczyć właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, których nie wyposażył w pojemniki 

nowe worki do selektywnego zbierania przy wejściu na nieruchomość w ilości 

odpowiadającej liczbie odebranych worków. b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

worki do pojemników na przeterminowane leki ustawionych w aptekach. c) Wykonawca 

zobowiązany jest w ostatnim dniu trwania umowy do usunięcia pojemników z terenów 

nieruchomości, które były wyposażone w pojemniki Wykonawcy oraz pozostawienie terenu 

w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym. d) Wykonawca wykonujący usługę 

odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest po jej wykonaniu do ustawienia 

opróżnianego kontenera lub pojemnika w miejsce poprzedniej lokalizacji. e) Lokalizacje 

pojemników w zabudowie wielorodzinnej należy uzgodnić z zarządcą danej nieruchomości. f) 

Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: - w sposób ciągły, nie 

zakłócający spoczynku nocnego; - w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu 

odbioru; - niezależnie od warunków atmosferycznych; - pojazdami przystosowanymi do 

odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych i 

wielkogabarytowych, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. g) Za szkody w majątku 

Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. h) Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania 



odpadów leżących obok pergoli śmietnikowych i pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego 

działania lub pojemnik będzie przepełniony. i) Worki i pojemniki na odpady komunalne 

zbierane selektywnie przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom, winny być oznakowane 

w logo firmy oraz zawierać informację o sposobie korzystania z nich; 14) Wykonawca 

zobowiązany będzie do powiadomienia Gminy w przypadku niedopełniania przez właściciela 

nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je, jako zmieszane 

odpady komunalne i w ciągu trzech dni od zaistnienia zdarzenia powiadomić o tym Gminę. 

Informacja powinna zawierać w szczególności: a) adres nieruchomości, na której odpady 

gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gołuchów; b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone 

są w sposób niezgodny z Regulaminem; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby 

nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników (kontenerów, worków itp.) do 

konkretnej nieruchomości; c) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt 

niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne 

oświadczenia przez nich przekazane. 15) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

Harmonogramu odbierania odpadów, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów 

w szczególności: a) odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy; 

b) odbiór odpadów, powinien zostać ustalony w ten sam dzień tygodnia ; c) w przypadku, gdy 

ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo 

wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym 

dniem ustawowo wolnym od pracy; d) zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania, 

tak, aby mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do 

odebrania; 16) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien 

być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co 

do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania 

odpadów poszczególnych rodzajów; b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści 

ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, 

informacji propagandowych, itd.; c) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych 

odpadów z nieruchomości; d) pierwszy harmonogram obejmujący okres od dnia 1 lipca 

2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu 

w terminie do 25 czerwca 2019r. 17) Wykonawca powinien umieścić harmonogram na 

własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres, na jaki został przygotowany. 

18) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu właścicielom i zarządcom 

nieruchomości zamieszkałych w terminie 30 czerwca 2019r. w następujących formach: a) dla 

zabudowy wielorodzinnej – 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego zarządcy 

nieruchomości; b) dla pozostałych – 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdej 

nieruchomości. Zamawiający uznaje, że wystarczającym dla obowiązku doręczenia 

harmonogramu będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości, a w 

przypadku zabudowy wielorodzinnej dodatkowo umieszczenie harmonogramu na tablicy 

ogłoszeń (za zgodą zarządzającego nieruchomością). 19) W zakresie ilości odbieranych 

odpadów komunalnych: odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych następujących ilości odpadów: a) komunalnych odpadów zmieszanych - w 

każdej ilości, b) makulatury (papieru i tektury) – w każdej ilości, c) szkła – w każdej ilości, d) 

plastiku (tworzyw sztucznych), opakowań wielomateriałowych (kartoników po mleku i 

sokach itp.) i metalu – w każdej ilości, e) odpadów biodegradowalnych – w każdej ilości, f) 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – na terenie SPSZOK w każdej ilości, g) 

wielkogabarytowych i zużytych opon – na terenie SPSZOK w każdej ilości, h) odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałych w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru 



prowadzenia robót do właściwego organu - na terenie SPSZOK w każdej ilości, i) 

przeterminowanych leków – na terenie SPSZOK i aptekach w każdej ilości, j) zużytych 

baterii i akumulatorów– na terenie SPSZOK w każdej ilości, k) innych odpadów 

niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych – na terenie SPSZOK w 

każdej ilości (nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych), l) odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji – na 

terenie SPSZOK w każdej ilości. 20) Wykonawca w wyjątkowych sytuacjach odbierze na 

zgłoszenie Zamawiającego odpady poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną 

zebrane w pojemnikach i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje 

termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców. 21) 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy na odbieranie i transport odpadów 

komunalnych zawartej z Zamawiającym do kolportowania przy okazji odbioru odpadów 

ulotek informacyjnych sporządzonych przez Zamawiającego, kierowanych do właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na temat systemu gospodarki odpadami na 

terenie Gminy Gołuchów. 22) W zakresie transportu odpadów komunalnych: a) zakaz 

mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą 

poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) zabezpieczenie 

przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę. 23) Inne obowiązki Wykonawcy: a) 

wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód 

oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Gołuchów do niezbędnego 

minimum, b) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas 

trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i 

jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej 

w postępowaniu przetargowym ofercie, c) porządkowanie terenu zanieczyszczonego 

odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i 

pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu, d) garażowanie pojazdów do realizacji 

przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo transportowej, e) 

wszystkie pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie 

oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, 

posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. Wszystkie 

pojazdy na dzień 1 lipca 2019r. muszą być wyposażone w system: monitoringu bazującego na 

systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i 

odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących 

dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikacje tych danych. Poza 

wymaganiami określonymi w niniejszym punkcie zastosowanie ma rozporządzenie Ministra 

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

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

wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną 

z widocznym logo firmy, g) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w 

przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z 

powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie 

przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, h) ponoszenie 

pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, i) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich 

dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi 

przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, j) ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób 

trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy 24) Wymóg 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 



czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający przewiduje wymagania, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy: a) 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące zamówienie były zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; b) Wykonawca, w ciągu 5 dni 

od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni od dnia 

zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę lub w ciągu 5 dni od zawarcia umowy 

z podwykonawcą, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w lit. 

a) oraz kopii umów o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i płacowymi pracowników 

(wykaz ma obejmować wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz 

informację o rodzaju wykonywanych przez niego czynności); c) Zamawiający ma prawo w 

okresie realizacji zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji 

zatrudnienia wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją 

Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia; d) w 

przypadku nie przedstawienia w terminie informacji i dokumentów, o których mowa w lit. b) 

i c) Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

1.000,00 zł; e) w przypadku wykonywania czynności określonych w lit. a) przez osoby 

niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę.  

 

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

90511000-7 

90512000-9 

90511000-2 

 

 

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: Nie  

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:  

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:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 



   
2020-06-30 

 

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: Określenie warunków: ¬ - jest wpisany do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

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

gminie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), ¬ - posiada aktualne zezwolenie na transport 

odpadów komunalnych,  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Określenie warunków: – w postępowaniu mogą wziąć udział 

wykonawcy, którzy przedstawią opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000 

zł  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Doświadczenie wykonawcy: - w postępowaniu mogą wziąć udział 

wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 

najmniej jedno zadanie polegające na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych w ilości 

co najmniej 1000 Mg/rok oraz odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (np. 

papier, szkło, makulatura, plastik) w ilości co najmniej 500 Mg/rok (dla jednego 

zamawiającego). Potencjał techniczny: ¬- dwa pojazdy przystosowane do odbierania 

odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki), ¬- dwa pojazdy przystosowane do odbioru 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 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  

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)  

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:  

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie 

Zamawiającego, złoży następujący dokument: odpis 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 PZP.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na 

wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a) W zakresie posiadania 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności Koncesji, zezwolenia, licencji lub 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów 

zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. b) Sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. c) Zdolności technicznej 

lub zawodowej. - Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. - Wykazu 

narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 



zasobami.  

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  

Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie 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)  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w III.4, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, 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. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

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  

Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100  

 

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:  

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  



 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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 

cena 60,00 

termin płatności faktury 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: Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

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: 2019-05-07, godzina: 12:00,  

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



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

 

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

>  

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:  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 


