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Ogłoszenie nr 624586-N-2019 z dnia20|9-II-2l r.

Gmina Bartniczka: Odbiór i zagospodarowanie staĘch odpadów komunalnych pochodz ących z

nieruchomoŚci zamieszkaĘch z terenu Gminy Bartniczka w2020 roku

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłosz enia: Zarnieszczanię obowiązkowe

Ogłoszenie doĘczy: Zamówienia publicmego

Zamówienie dotycry projektu lub programu współfinan§owanego 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 organizaryjnie jednostek, które będą realŁowaĘ
zamówienieo 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 30Yo, osób zatrud nionych przez

zakJady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie'przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierryŁpowierzyli

p rzeprowadzenie postępowan ia

Nię

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyĘowierzyli prowadzenie
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po§tępowania:

postępowanie jest przeprowadzane wspóInie przezzamawiających

Nie

Jężeli tak, należy wymienić zamawiającvch, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

PodaĆ adresY ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakto w wraz z danymi
do kontaktów:

PostęPowanie jest Przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

Nie

W PrzYPadku PrzeProwadzania postępołvania rvspóln ie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosoryanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartniczka, krajowy numęr identyfikacyjny 871l l842500000, ul.

Brodnicka 8,87-32l Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo polska, te;.564936 8l0,
e-mail przetargi@ugbartniczka.pl, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.bartniczka,pl

Adres profilu nabywcy:

Adres stronY internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeptowadzania

PostęPowania, w tYm w Przypadku wspólnego przeprow adzania postępowan ia z zamawiającymi z
innYch Państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

PrzeProwadzenie Postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenię postępowania

odPowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przezkażdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzęcz

2 z26 2019-|1-2l, 10:50



hĘs: / lbzp,uzp.gov,pl/ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:45...

pozostałych zamawiaj ących) :

I.4) KOMUNIKACJA:

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

pod adresem (URL)

Tak

www. b ip. bartn iczka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

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

pod adresem

Ni"

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:

pocńapolska, kurier
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Adręs:

Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka8;87-321 Bartniczka

Komunikacja elektroniczna rvymaga korzystani a z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogóInie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych narzędzimożnauzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIEI\IA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamałviającego: Odbiór i zagospodarowanie stałych

odPadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamies zkałych z terenu Gminy Bartniczka

w2020 roku

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofeń czgściowych

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:
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IL4) Krótki oPis Przedmiotu Zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i itość dostaw, usługlub robót
budowlanYch lub okreŚlenie zapotrzebowallia i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacYjnego - okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów

komunalnYch Pochodzących z nieruchomoŚci zamies zkaĘchz terenu Gminy Bartniczka w 2020 roku
i zagosPodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwięnie w sposób zapewniający
osiągnięcie odPowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponown ego użyciai odzysku
innYmimetodami oraz ograniczęnię masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania, o których mowa W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o

utrzYmaniu czYstoŚci i porządku w gminach (Dz,U. z2019 r, poz.2010). Lokalizacjana terenie

GminY Bartniczka Powiat brodnicki, województrvo kujarl,sko-pomorskie, polska. 3.2 w trakcie

realizacji Przedmiotu zamówienia wykonawca zoborviązany, jest do przestrzegania przepisów prawa,

w szczególnoŚci takich jak: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o srr,obodzie działalności gospodar czej (Dz.
U z 2017 r., PoZ. 2168 z póŹn. zm.), ustawa z dnla l4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r.,

Poz, 701 z PoŹn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U, z 2019 r., PoZ. 2010), ustawa z dnia 27 krvietnia 20Ol r, Prawo ochrony środowiska
( Dz, U. zŻ019 r., Poz, 1396 z Poźn. zm.), ustawa z dnia 1 1 wrzęśnia 2Ol5 r. o zużytym sprzęcie

elektrYcznYm i elektronicznym (Dz,IJ. z 2019 r., poz. 1 895), ustawa z dnia24 kwietnia 2OO9 r. o

bateriach iakumulatorach ( Dz.lJ.z2O19 r.,poz.521 zpoźn.zm.), ustawazdnia1Olipca1Ol7 r.

Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r., poz.2268 z poźn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowis ka z dnia
16 częrwca2009 r. w sPrawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami

komunalnYmi ( Dz. U. 2009 r. Nr 1 04, poz.868 ), rozporządzenie Ministra Środowi ska z dnia25
kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.

U.2019 r., Poz,819), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie

katalogu odPadów ( Dz. U. 2014 r., poz. 1923), rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia t4

grudnia 20l6r. w sPrawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użyciai odzysku

innYmi metodami niektórych frakcji odpadów komunalny ch (Dz.lJ z2O16 r., poz.2167),

rozPorządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r, w sprawie wzorów sprawozdań o
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odebranYch odPadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z
Zakresu gosPodarowania odpadami komunalnymi ( Dz. U. z2012 r., poz.630), ł) rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia l5 grudnia 2Ol7r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnYch ulegającYch biodegradacji przekazywanych do składowani a orazsposobu obliczania

Poziomu ograniczenia masY tych odpadów ( Dz. lJ. z2017 r., poz.2412), rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 1l stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresię odbierania
odPadów komunalnYch od właŚcicieli nieruchomości ( Dz. U. zż0l3 r., poz. 122), rozporządzenie

Ministra Środowiska z dnia29 grudnia20l6r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego

zbięranta wybranych frakcji odpadów (Dz. U, z2019r. poz.2028) uchwała Nr XXXII/ 546l17

Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z29 maja2017 r. w sprawie wykonania ,,planu
gosPodarki odPadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata2016 -żO22z perspektywą na

\ata2023 -2028" (Dz, |Jrz. Woj Kuj. * Pom. z2017 r., poz,2403); uchwały Nr XII/83/19 Rady
GminY Bartniczka z dnia 20 listopad a 2O19r.; w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania

czystoŚci i porządku na terenie Gminy Bartniczka"; (DZ. URZ. WoJ. KUJ_POM z2019 r. poz.

.. ) uchwałY Nr XII/84/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia2O listopad a2019 r., w sprawie

szczegółowego sPosobu i zakresu Świadczenia usług w zakresie odbięrania odpadów komunalnych

od właŚcicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przęz

właŚciciela nieruchomoŚci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny mi (DZ. URZ. WoJ.
KUJ-POM z 2019 r. PoZ. .. ); ustawy z dnla 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. lJ. z
2019 r., Poz. ll45); ustawy z dnia29 stycznia2004 r., Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z2019
r,,PoZ.l843). SzczegółowY oPis Przedmiotu zamówienia:Liczba mieszkańców zameldowanych na

PobYt stĄ w Gminie Bartniczka wynosi, wg stanu na dzień 31 .12.2018 r. - 47 47 osób, Według stanu

na 30,09.20l9 r. - 4737 osob, co oznacza, że liczba osób zameldowanych na pobyt staĘ zmniejszyła
się w stosunku do roku poprzedniego o 10 osób. Zatem zakłada się, ze liczbamieszkańców Gminy
Bartniczka nie zmieni się znacząco w 2020 roku. Liczba osób, zamieszkałych na tęrenie Gminy
Bartniczka, ustalona na Podstawie złożonych deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za

gosPodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.09.2019 r. wynosi - 3 971osób, Szacunkowa

liczba nieruchomości zamięszkałych na terenie Gminy Bartniczka (wg złożonych dęklara cji przez

właŚcicieli nieruchomoŚci), wynosi - l 206 szt., W poszczego|nych miejscowościach znajduje się

nastęPująca liczba nieruchomoŚci zamieszkaĘch: Barlniczka 2l0, Gołkówko 23, Grążawy l50,
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Gutowo 97,IgliczYzna 30, Jastrzębie 160, Komorowo 123, Koziary 17,Łaszewo l15, Nowe
ŚwierczYnY 92, Radoszki230,Samin 41, Sokołowo 2l, Stare Świerczyny 65, świerczynki 39, Zdtoje
29,W Gminie Bartniczka w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z nieruchomości zamieszkaĘch,
zębrano:853,04 Ms . W I półroczu 20l9 roku, tj. w okresie od 01.01.20l9 r, do 30.06.2019 r. z
nieruchomoŚci zamieszkĄch zębrano: niesegregowane -20030 1 - 647,2O0Mg; opakow ania z
tworzYw sztucznYch - 150102-20,360 Mg; zmieszane odpady opakowaniowe -150106-125,580 Mg;
oPakowania ze szkła * 150107 - 6,760 Mg, odpady wielkogabarytowe _ 200307 _26,340Mg;
zuŻyteurządzenia elektryczne i elektronicznę inne niż wymienione w 200121,200123,200l35 _
Ż,020 Mg; zuŻYte oPonY - l60103 - 5,240 Mg; odpady ulegające degradacj i - 20OżO1- l9,540 Mg.
Razem - 853,04 Mg W I półroczu 2019 roku, tj. w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r, z
nieruchomoŚcizamieszkałych zebrano: niesegregowane odpady komunalnę -200301 _341,02Mg;
zmięszane odpadyopakowaniowe 150106_ 55,]O Mg; BIo _ 200201 _9,24Mg;opakowaniaz

tworzYw sztucznych - 1 50102 - 15,25 Mg; opakow ania ze szkła - 150107 _ 3,32 Mg; zużyte
urządzenia elektrYczne i elektronic znę - 200136 - 0,32 Mg; opakowania wielkogabarytowe 200307 _

20,06 Mg; zuŻYte oPnY - 160103 _ 0,64 Mg. Przewidywana ilość odpadów komunalnych wynięsie w
20l9 roku odPowiednio 682,04 Mg niesegregowanych odpadów komunalny ch oraz215,04 Mg
SegręgowanYch odPadów komunalnych. Zgodnię z założeniami wynikającymi z Krajowego planu

GosPodarki OdPadami oraz Planu gospodarki odpadami województwa Kujawsko-pomorskiego na

lata2016-Ż022 z PersPektywą nalata2023-2028, prognozowany wzrost ilości odpadów

komunalnYch domowYch wyniesie 0,6Yo-1Yo rocznielna l osobę. W oparciu o prognozy wynikające z
Krajowego Planu GosPodarki Odpadami w małych miejscowościach rodzaj i ilość wytwarzanych

odPadów jest odmiennaniż w wielkich miastach, a tempo przyrostu wytwarzania odpadów jest

wolniejsze. W związku Ztym przyjęto dolne wartości progowe przyrostu ilości wytw arzanych

odPadów komunalnYch na poziomie 0,8oń rocznie. Na podstawie powyższvch danych , zakładając
wzrost wYtworzonYch odPadów komunalnych na poziomie 0,8%o rocznie, Zamawiający szacuje, że

na terenie GminY Bartniczka zostanie wytworzonych odpowiednio: w 2020 roku - 904,260 Mg
odPadów komunalnych, w tym 687,500 Mg * odpady niesegregowane i 216,760 Mg - odpady

Segregowane; IloŚĆ wYtworzonYch odpadów na tęrenie Gminy Bartniczka nie jest zalężna od

Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianię w okresie obowiązywania

umowY, w zalężnoŚci od Potrzeb zgłaszanych przezwłaścicieli nieruchomości. Podane przez

7 z26
2019-11-2l, 10:50



https: l lbzp.uzp. gov.pl/ ZP 400PodgladOpublikowanego. aspx?i d:45..,

Zamawiającego wielkości należy traktować wyłączniejako orientacyjne i pomocnic zę przy

PrzYgotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie Gminy Bartniczka,

a Pochodzących z nieruchomoŚci zamieszkałych, wg następujących frakcji: papier, metale, tworzywa

sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, odpadów niebezpiecznych,

Przeterminowanych lekow i chemika|iów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych

PowstĄch w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

zużytych baterii i akumulatorow, zużyteso sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych

odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów tekstyliów i odzieźy, odpadów

budowlanych irozbiórkowych. Zbieranię odpadów komunalnychprzezwłaścicieli nieruchomości

odbYwaĆ się będzie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na

terenie Gminy Bartniczka. Wyposazenie nieruchomości zamięszkałych w pojemniki do gromadzenia

niesegregowanych odpadów komunalnych należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. 3.

Realizacja przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów

komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z następującą częstotliwością:

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: w okresie od 1 kwietnia do 31

paŹdziernika - raz na dwa tygodnie w budynkach jednorodzinnych, a z budvnków wielolokalowych

raznatydzień; w okresie od l listopada do 31 marca - razw miesiącu; b) bioodpady: w okresię od 1

kwietnia do 3l października - raz na dwa tygodnie w budynkach jednorodzinnych, a z budynków

wielolokalowych raz natydzień; w okresie od 1 listopada do 31 marca - razw miesiącu; c) szl<ła - raz

na dwa miesiące; d) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych : w okresie od l

kwietnia do31 października -razw miesiącu, wokresieod 1 listopadado 31 marca -raznadwa

miesiące; e) papieru, w tym tektury * raz na dwa miesiące; Wykonawca zobowiązany jest

zorganizowaĆ dwa razy w roku, tzw. zbiórkę objazdową, pierwszą w miesiącu kwiętniu, drugą w

paŹdzierniku. W ramach zbiórki objazdowej, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkaĘch zbierane

będą takie odpady komunalne, jak: chemikalia, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

mębli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów tekstyliów i odzieży.

Wykonawca w ramach zbiórki objazdowej, bezpośrednio z punktów aptecznych znajdujących się na

terenie gminy zobowiązany jestzabrać odpady tj. przeterminowane leki. Wykonawca zobowiązany
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jest do odbioru kńdej iloŚci odpadów komunalnych, zgromadzonych w punkcie Selektywnej Zbiórki
OdPadów KomunalnYch (PSZOK) - w terminie do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia od
Zamawiającego. Zgłoszenie może byó przesłane w formie pisemnej lub elektron icznej.W zgłoszeniu
zostanie okreŚlona iloŚĆ odpadów i ich rodzaj. Punkt Selektywnej Zbiórkiodpadów Komunalnych
usYtuowanY jest w miejscowoŚci Bartniczkaprzy ul, Łąkowej. W PSZOK zbieranebędą w sposób

seleĘwnY nastęPujące rodzaje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sńvczne,odpady

oPakowaniowe wielomateriałowe, szkoło, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,

odPadY niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstĄch w gospodarstwie domowym w
wYniku PrzYjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji iprowadzenia monitoringu poziomu

substancji we krwi, w szczególnoŚci igieł i strzykawek, zuĘĘchbaterii i akumulato rów, zuĘtego
sPrzętu elektrycznego i elektronicznego,mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zuĘĘch
oPon oraz odPadów tekstYliów i odzieży. Odbiór odpadów zPSZOKpowinien nastąpió w dniach
roboczYch w godz. od 7.00 do 15.00. Szczegółowe zasady, częstotliwość i rodzaj zbieranych

odPadów komunalnYch z nieruchomoŚci zamieszkĄch, z terenu. Gminy Bartniczka określa uchwała
nr XII/83/19 RadY GminY Bartniczka z dnia2O listopad a20|9 r. w sprawie regulaminu utrzymania

czystoŚci i porządku na terenie Gminy Bartniczkaoraz uchwała nr XII/84/19 Rady Gminy Bartniczka
zdnia2O listoPada2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usfug w zakresie
odbierania odPadów komunalnych od właścicieli nięruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

w zamianzauiszczonąprzęzwłaŚciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnYmi.4. Obowiązki wykonawcy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.

WYkonawcazobowiązany jest w ramach umowy, do sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów

komunalnYch z nieruchomoŚci zamieszkĘch, zgodnie z częstotliwością przewidzianąw regulaminie

utrzymania czystoŚci, z zastrzężęniem, ze odbiór ww. odpadów musi odbywaó się od poniedziałku do

sobotY w godzinach 6.00 - 20.00 orazptzedstawić ww. harmonogram do uzgodnienia

Zamawiającemu W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. W harmonogramie Wykonawca

zamieŚci informacje, że odPady wielkogabarytowe należy zgłaszaótęlefonicznie do Urzędu Gminy,

bądŹbezPoŚrednio do WYkonawcy. Wykonawca zobowiąuje się, ze spotządziharmonogram odbioru

odPadów komunalnych w taki sposób, aby w miesiącu styczniu 2020 roku odpady zmieszane z

teręnu GminY Bartniczka zostĘ odebrane najpóźniej do 11 dnia ww. miesiąca, natomiast odpady

segregowane do l8 dnia ww. miesiąca. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po uzgodnieniu
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harmonogramu P1ZęZZamawiającego, doręczyc go właścicielom nieruchomości zamięszkałych, z
terenu GminY Bartniczka oraz przekazaa go Zamawialącemu w formie elektronicznej, celem

zamięszczęnia na stronie internetowej. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy na odbiór
odPadów zawartej z Zamawiającym do przygotowania ulotek informacyjn ych d,otyczących

Prawidłowej segregacji Śmieci kierowanych do właścicieli nieruchomości poprzęzdoręczenie ich

właŚcicielom nieruchomości zamieszkałych, zterenu Gminy Bartniczka oraz przekazac go

Zamawiającemu w formie elektronicznej, celem zamieszczenia na stronie internetowej. Wykonawca

w ramach Świadczenia usługi zobowiązany jest do dostarczenia właścicięlom nieruchomości, na

których zamieszkują mieszkańcy i od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób

selektYwnY, worków w iloŚci odpowiadającej wystawionym workom przy odbiorze. obowią zekten
dotYczY worków do zbierani a szkła, papieru, w tym tektury, metalu, tworzyw sztucznych i opakowań

wielonrateriałowYch oraz bioodpadów. Między innymi zgodnie z § 9 regulaminu utrzymania

czYstoŚci i Porządku na terenie Gminy Bartniczka, Worki do selektywnej zbiórki metalu, tworzyw

sztucznYch oraz opakowań wielomateriałowych powinny mieć wymiary ok. 70 x 1 10 cm, grubość

folii 50 mikronów - kolor Żołty z napisem,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,,. Worki do

selektYwnej zbiórki szkła powinny mieć wymiary ok. 50 x 100 cm, grubość 50 mikronów _ kolor
zielonY z naPisem ,,SZKŁO"; Worki na odpady bioodpady powinny mieć wymiary ok, 70 x 110 cm,

gruboŚĆ 50 mikronów - kolor brązowy Z NAPISEM ,,BlO"; Worki na odpady papiery, rv tym tektury

PowinnY mieĆ wYmiary ok 50 x100 cm, grubość 50 mikronów- kolor niebieski- z napisem

,,PAPIER". WYkonawca jest zobowiązany posiadać odpowiedni sprzęt techniczny umożliwiający

dotarcie do wszYstkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na teręnie Gminy Bartniczka oraz

odbiór odPadów z Pojemników będących w dyspozycji właścicieli nieruchomości, atakżeworkóą
wYkorzYstYwanych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca ponosi

odPowiedzialnoŚĆ za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe w trakcie

odbioru odPadów z jego winy. Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania rozsypanych odpadów

będącYch wYnikiem jego działania w rvyniku oprózniania pojemników na odpady komunalne oraz

odstawienie Pojemnika na miejsce, z którego zostały zabranę. Nieodebranie odpadów związanych ze

zdarzenięm losowym (złe warunki atmosferyczne, utrudniony dojazd) lub celowym

(nieudostęPnienie pojemnika przezwłaściciela nieruchomości w wyznaczonym terminie) powinno

zostac zgłoszone pisemnie Zamawiającemu w ciąguż dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia.
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WYkonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową na terenie Gminy lub w
odległoŚci nie większej niż 60 km od granicy Gminy Bartniczka, do którego posiada tytuł prawny,
sPełniającą wYmagania okreŚlone w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 1l stycznia 2013 r.

w sprawie szczegółovrrych wymagań w zakresię odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomoŚci (Dz. IJ z2013r. Poz.122 ). Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni
osiągnięcie odPowiednich (na obszarzę objętym przedmiotem zamówięnia) poziomów recyklingu
PrzYgotowania do Ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących papier, metale,
tworzywa Sztuczne i szkło oraz ograniczęniamasy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

PrzekazYwanYch do składowania, zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzYmaniu czYstoŚci i Porządku w gminach , atakże rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 15

grudnia 2017 r, w sPrawie Poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegającYch biodegradacji (Dz, lJ, z2017 r. poz.2412), rozporządzeniem Ministra środowiska z dnla
l4 grudnia 2016 r, w sPrawie Poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użyciai odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. IJ. z 2016 r, poz. 2167) oraz
zgodnie zuchwałąNr XXXII/546117 Sejmiku Wojewódawa Kujawsko-pomorskiego z dnia29 maja
2017 r, w sPrawie wYkonania "Planu gospodarki odpadami województwa Kujawsko-pomorskiego na
Iata2016-2022zperspektywą nalata2023-2028" (Dz.IJrz, Woj, Kuj.-p om. z2017 r. poz.2403),
WYkonawca zobowiązanY jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości
w zakresie selektYwnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, ze właściciel
nieruchomoŚci nie wYwiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera
odPadY, jako zmieszane odPady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia
zaistnienia oPisanej sYtuacji do poinformowania Zamawiającego drogą pisemną lub elektron iczną o
nie wywiązywaniu się z obowiązkow segregacji odpadów przezwłaściciela nieruchomości. Do
informacji WYkonawca zobowiązany będzie załączyc dokumentację fotograficzną lub nagranie oraz

Protokół z zaistniałego zdarzenia, Z dokumentacji musijedno znaczniewynikać, jakiej dotyczy
nieruchomoŚci, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzęnia. Wykonawca
zobowiązanY jest do waŻenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadzę
i PrzechowYwania dokumentacji pomiarów do wg|ąd u Zamawiającego przez okres wykonywania
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli czynności ważęniaodpaclów. Jeśli

Podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczeniazwiny Wykonawcy
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Pojemnikóą WYkonawc a zobowiązany jest do dodatkowego dosta rczęnianowych pojemników na

swój koszt. DoPuszczalna jest zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Wszelkie
zmianY harmonogramu odbioru odpadów wymagają formy pisemnej, zawyjątkiem zmian
jednorazowYch wYnikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powó dź, gwałtowlre opady śniegu,

niePrzejezdna droga, dni ustawowo wolne od pracy, Zmianaharmonogramu nie stanowi zmiany

umowY, jednak WYmaga uzgodnieniazZamawiającym. Zmieniony harmonogram Wykonawca

doręcza niezwłocznie właŚcicię|om nieruchomości oraz przekazuje Zamawiającemu w formie

elektronicznej. WYkonawca zobowiązanyjest do wskazania w ofercie instalacji, do których będą

odebrane od właŚcicieli nieruchomości odpady przekazywane do przetwarzanialub podmioty

zbierające odPadY. WYkonawcazobowiązany jest do przekazywania odebranych niesegregowanych

(zmieszanYch) odPadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej, określonej na liście, o
której mowa W art. 38b ust,1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 20|2 r. o odpadach (Dz. IJ. z 2Ol9 r.,

Poz.70l ze zm.). WYkonawca obowiązany jest przekazywać niesegregowanę (zmieszane) odpady

komunalne zgodnie z art.29a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r,, o odpadach (Dz.U. z2019 r,, poz.

70l ze zm,). Zgodnie z zaPisami art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, WYkonawc a zobowiązany jest wskazać w ofęrcie instalacje, w szczególności instalacje

komunalne do Przetwarzaniaodpadów komunalnych, do których będzie przekazywać odebrane

odPadY. WYkonawc a zobowiązany jest do zagospodarowania seIektywnie zebranych odpadów

komunalnYch bezPoŚrednio lub za poŚrednictwem innego zbierającego odpady, do instalacji odzysku

lub unieszkodliwiania odpadóą zgodnie z hierarchią sposobów postępowan ia z odpadami, o której

mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2019 r., poz.7O7 ze zm.).5,

Obowiązki WYkonawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do

Prowadzenia nastęPującej dokumentacji związanej z realizacjąprzedmiotu zamówienia: W celu

umoŻliwienia sPorządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawoz dania z realizacji zadań z
zakresu gosPodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu

czYstoŚci i Porządku w gminach Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu

niezbędne informacje umozliwiające sporządzenie spraw ozdania. Wykonawc a zobowiązany będzie

równiez do PrzedkładaniaZamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i

segregacji odPadów, jeŚli w trakcie realizacji zamówienia naZamawiającego naŁożony zostanie

obowiązek sporządzania innych sprawozdań zzakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko
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informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. Wykonawca zobowiązany

będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy

raportów wagowych w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej, zawierających ilość

odebranych odpadów i ich rodzaje (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), Na raportach

winna się znajdować adnotacja, ze odpady pochodzą z terenu Gminy Bartniczka. Wrazzww,

raportami, Wykonawca dostarczy w wersji papierowej vurykaz nieruchomości, z których zostały

odebrane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu

kart przekazania odpadów od RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie

zebranych, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji

odpadów. Karty przekazania odpadów powinny byó prowadzone oddzięlnie dla nieruchomości

zamieszkałych i oddzielnie dla nięruchomości niezamieszkałych ze względow praktycznych

(wyliczenie poziomów recyklingu), o ile Wykonawca świadczył będzie na terenie Gminy Bartniczka

w 2020 roku usługi odbioru lub odbioru i unieszkodliwiania odpadów z nieruchomości

niezamieszkaĘch. Wykonawcazobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu wykazu

nieruchomości, których właściciele zbierają odpady w sposób niezgodny ze złożoną deklaracją i

obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Barlniczka wraz z

protokołem kontroli i materiałem zdjęciowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli

odbioru i zagospodarowanie odpadów. 6. Standardy sanitarne wykonywania usług oraz ochrony

Środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania standardólv sanitarnych oraz

standardów ochrony środowiska zgodnie zRozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1l stycznia

2013 r. w sprawie szczegołowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomo ści, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 częrwca2009 r, w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi i

postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy

Bartniczka. 7. Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych: Wykonawca

ma obowiązek transportować odebrane od właścicieli odpady komunalne w taki sposób, aby

zapobtegać mieszaniu odpadów odebranych w sposób selektywny z odpadami komunalnymi

zmieszanymi, atakże mieszaniu ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów

komunalnych. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdów i urządzeń przed
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niekontrolowanYm wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania,

Przeładunku orztransportu. Pojazd Wykonawcy prowadzący zbiórkę odpadów na terenie Gminy

Bartniczka nie moze przeprowadzać zbiórki odpadów z nieruchomości niezamieszkaĘch oraz

zbiórkiŻadnYch odpadów z tęrenu innej gminy przedopróżnieniem pojazdu na składowisku z
o dp adów zebr any ch na teren i e Gm i ny B artniczka.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

905 1 l 000-2

)05 12000-9

905l3l00_7

905 14000-3

90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w PrzYPadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowitą

maksYmalna wąrtoŚĆ w całym okresie obowiqzywania 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,októrychmowawart.67ust. lpkt6lubwart,134ust.6pkt3ustawypzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
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umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakoirczeniaz

Okres w miesiącach okres w dniach Data rozpoczęcia Datazakończenia

2020-0 1 -0 l 2020-I2-3l

II.9) Informacj e dodatkowe:

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ilI.1.1) KomPetencje lub uprawnienia do prowarJzeniaokreślonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

OkreŚlenie warunków: Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez

Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaze, ze jest(są)

ubezPieczonY(-eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej zPrzedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie

zdarzęnia w wysokości co najmniej 400 000,00 zł.

Informacje dodatkowę

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

OkreŚlenie warunków: Wykonawca spełni warunek je żeili wykaże: l ) 1) w okresie ostatnich 3 lat

Przed uPłYwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tYm okresie, wYkonał lub wykonuje usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu staĘch

odPadów komunalnych o łącznej wartoŚci usług nie mniejszej niż 300,000,00 zł brutto (załącznik

nr 3) oraz dołączy dowody potwierdzaj ące, że ww. usługa została wykonana lub jest wykonywana

należYcie.2) ze dysponuje lub będzie dysponować 2.1) co najmniej 2 samochodami

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECH|{ICZNYM
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PrZYStosoWanYmi do odbierania zmięszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania

okreŚlone w rozporządzeniu Ministra Środowiska zdnia 1l stycznia ż013 w sprawie

szczegołowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomoŚci (Dz. lJ. z2013 poz. 122),2.2) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do

odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone

w roz?orządzeniu Ministra Środowiska z dnia l1 stycznia 2013r.w sprawie szczegołowych

wYmagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.IJ. z
Ż013 Poz. l22) 2.3) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalny chbęzfunkcji

komPaktującej, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

l1 stycznia ż0l3r, w sprawie szczegołovrl,ch wymagań w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122) 2.4) baząmagazynowo

transportową usytuowaną na terenie Gminy Bartniczka lub w odległości nie większej niź 60 km

od granic GminY Bartniczka, na teręnie do którego posiada tytuł prawny, wyposazoną w miejsce

Przeznaczone do Parkowania Pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczęń do gruntu,

WYPosaZoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów

komunalnY ch, zabezpieczone przed emisj ą zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed

działaniem czYnników atmosferycznych, wyposazoną w legalizowaną wagę najazdową, w

PrzYPadku gdY na terenię bazy następuje magazynowanie odpadóq wyposazon ąw urządzenia lub

sYstemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

wYPoSaZoną w Pomieszczęnia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych

osób, na terenie ktorej znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i

dezynfekcjipojazdów-zgodnie zrozporządzeniem Ministra Środowiska zdnia ll stycznia

2013r. w sprawie szczegołowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właŚcicieli nieruchomości (Dz. L]. z20l3r. poz. l22) - (załącznik nr 3) 3) dysponuje osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, jeżeli

złożY oŚwiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3). 4) wskaże w

ofercie instalacje do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli

nieruchomoŚci, jest obowiązany przekazac odebrane odpady - zgodnie z zapisami art. 6d pkt 4.

ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz,lJ. z2019 r.) poz.20l0). Wykonawcy

wsPÓlnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. ż3 PZP (np. konsorcjum,
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spółka cywilna) ww. warunki udziału w postępowaniu spełniaj ąłącznie.

Zamawiający Wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziafu w Postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy rcalizacji

zamówienia wrazz informacją o kwalifikacjachzawodowych lub doświadczeniu Ęch osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstarvy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

IIL2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ań. 24 ast.S ustawy

PzP Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADA|IYCH PRZEZWYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ZE l\[IE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU W PO§TĘPOWAMU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
sELEKCJI

OŚwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PRŹjFjZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA oKoLICZNoŚcI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTA\ilY PZP:

1) aktualne zaświńczęnie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
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Wykonawca nie zalega z opłacanięm podatków, wystawionego nie wcześniej niź 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawcazawarł

porozumienie z właŚciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należn ości wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu 2) aktualne zaświadczęnie właściwego oddziału Zakładu

Usług Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające

odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniern podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie Iub rozłożęnie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

ilI.s) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

nI.5.1) W ZAKRESIE SPEŁI''{IANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej rv zakresie odbięrania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bartniczka, 2) wydane przezwłaściwy organ

zezwolęnie na prowadzenię działa|ności w zakresie transportu odpadórv, 3) wrydane przez

właściwy organ zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem niniejszego

zamówienia lub umowę zawattą z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie

odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówieniawraz z dołączonym zezwolęniem tego

podmiotu na przetwarzanie odpadów lub promesę w formie pisemnej zawarcia umowy na

przetwarzanie odpadów wraz z dołączonym zęzwoleniem podmiotu udzielającego promesy na

przetwarzanie odpadów, 4) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny, 5) opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument

potwierdzaj ący, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ważną na dzień składania ofert,

orazzobowiązanie, ze Wykonawca będzie posiadać takie ubezpieczenie przezcały okres objęty
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umową. 6) dowody Potwierdzaj ąaę , żę usługi wykazane w załączniku nr 3 zostały wykonane lub

są wykonywane nalezycie (np. referencje)

III.5.2) W ZAKRBSIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONA\ryCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIB ZAMA\ilIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTORyCH MowA W ART. 25 UST. l pKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)dowód wniesięnia wadium,2)pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji

wYkonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

zgodnie z art,22a ustawy pzp,3)w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z

orYginałem kopii dokumentów przez osobę nierrymienioną w dokumencie rejestracyjnym

(ewidencyjnym) wykonawcy należv do oferty dołączyc stosor.vne pełnomocnictwo w oryginale

lub kopii poświadczonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV. 1. 1) Tryb udzielen ia zamówienia : P rzetarg n ieogran iczony

IY.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawcazobowiązany jest wnieść wadium w wysokości l0.000,00 zł (słownie: dziesięć

tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzięlania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektron icznych :

19 z26 2019-11-21,10:50



https: / lbzp.uzp. gov.pl/ ZP 400Podgladopublikowanego. aspx?id:45..,

Nie

DoPuszcza się złoŻenie ofert w postaci katalogów ęlektronicznych lub dołączeniado ofert

katalogów elektron icznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złozenie oferty wariantowej

Nie

ZłoŻęnię ofertY wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczes nym zŁożenrem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) PrzewidYwana liczba wykonawc ów,którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu

(Przetarg ograniczonY, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana m inimalna liczba wykonawcór,v

Maksymaln a liczb a wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

czy przewiduje się ograniczenie ticzby uczestników umowy ramowej:

p rzew idzi ana maksym alna liczb a u czestn i ków u m owy ram owej :

lnformacje dodatkowe:
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zamówięnie obejmuje ustanowienie dynamicznego systęmu zakupów:

Adres stronY internetowej, na której będą zamieszczonedodatkowe informacje d,otyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowY ramowej/dYnamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych ;

Przewiduje się Pobrani e ze złożonych katalogów elektronicznych informacj i potrzebnych do

sPorządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest PrzeProwadzenie aukcji elektronicz nej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem)

Nalezy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

NaleŻY wskazaĆ elemenĘ, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

NaleĄ PodaĆ, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doĘ czące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest Przewidziany sposób postępowania w toku aukcji ęlektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzystywanęgo sprzętu elektronicznego, rozwiązańispecyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

WYmagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
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Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

CzY wYkonawcy, którzy nie z}ożylinowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

Iv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofeń:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria znaczenie

Cena 60,00

szkolenia promuj ące selektywną zbiórke odpadórł 10,00

Raportowanie 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mo\ya w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalnę wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofefiy:

Przewidziane jest zastrzężenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzen ia negocjacj i

Przęwidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograiriczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

OPis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

lnformacja o wysokości nagród dla wykonawców, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

Przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, któryrn muszą

odpowiadać wszystkie oferty :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzęz

zastosowanie kryteriów ocęny 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 e]ektronicznej, w tym
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wymagania techniczne vrządzeń informatycznych :

SPosób PostęPowania w toku Iicytacji elektronicznej, w tym określenię minimalnych wysokości
postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

WYkonawcY,którzY nie złożyli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron Postanowienia, którę zostaną wprolvadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umow)/. albo rvzór umowy:

wym agan i a dotyczące zab ezpieczenia należyte go rivko n an i a u m o rvy :

Informacje dodatkowe:

Iv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zarvartej umo}yy ły stosunku do treści ofer§, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowad zęnia zmian:

1. zmiany istotnych postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących

PrzYPadkach: 1) zaistnienia, Po zawarciu umowy, siły rłyzszej ) przezktórą na potrzeby niniejszego

warunku rozumieĆ należY zdarzęnię zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej: a) o

ęharakterze niezależnYm od stron, b) którego strony nie mogły przewidziec przed zawarciem umowy,

2) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i

zagosPodarowania odpadóą 3) wprowadzęnia zmian w st<lsunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia

w zakresie wYkonania prac nie wykraczających pozazakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji

moŻliwoŚci usPrawnienia realizacji przedmiotu umowy, 4) w uzasadnionych przypadkach zmiany
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częstotliwoŚci wYwozu odPadów komunalny ch,bez zmiany wynagrodzenia. 5) uzasadnionęj

PotrzebY zmianY instalacji do przetwarzaniaodpadów komunalnych i podmiotów zbierających
odPadY. 2. Wniosek o zmianę umowy w zakresie ust. 1 moze złożyćkuz,daze stron. Wymaga on
formY Pisemnej i uzasadnienia proponowanych zmian. Strona umowy zobowiązana jestrozpatrzyó
wniosek w terminie 14 dni od dnia ńożenia. Odmowa uwzględnienia wniosku wymaga formy
pisemnej i uzasadnienia.

Iv.6) INT,ORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) §posób udostępniania informacji o charakterue poufnym (jeżeli doĘczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY,6,2) Termin skladania ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 1 0:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, zewzględuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetatg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacj e z ogłoszeniem):

Nie

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.Ó.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w prrypadku
niePrzYznania Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi Środków z Pomocy udzielonej przgl państwa,członkowskie Europejskiego
Porozumienia.o WolnYm Handlu (EFTA), które miaĘ byćprzeznaczone na sfinansowanie

calości 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
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namierzałprzeznacTyĆ na sfinan§owanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

pruyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe :
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