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Ogłoszenie nr 549965-N-20 19 z dnia 2019-05-21 r.

WP: 601.QQĄĘ-328

Gmina Budzyń: Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór,
transport I zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkalych na terenie Gminy Budzyń
OGŁOSZENIE O ZAIÓWIENIU

-

Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólrmansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się niIąnie zakłady pracy chronionej

oraz wykonawcy. których dzialalność, lub działalność

ich wyodrębnionych organizacijnie jednostek które będą realizowaly zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami gmp społecznie marginalizowanych
Nk

Naleźy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii. o których mowa wart.
22 ust.2 ustawy Pzp. nie mniejszy niż 30%. osób zatrudnionych przez zaklady prac\ chronionej lub w\konawców albo ich jednostki
(w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Postępowanie pneprowadza podmiot, któremu zamawiającY powicrnUpowiernli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyllpowienyli prowadzenie postępowania: Biuro Usług
OFEWIA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorch ł3W4. 64-920 Pila
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiaących. którzy wspólnie przeprowadzają poslępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identylikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz zdanymi do kontaklów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskieh 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. I)NAZWAIADRES: Gmina Budzyń. krajowy numer identyflkacyjny 57079l01700000. ul. uł.Przemyslowa 16A,64-840
Budzyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 843 201, e-mail p.jankowski”budzyn.pI, m.gnbarskihudzyn.pl, faks

I
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672 843 313.
Adres strony inlernetowcj (URL): www.budzyn.pI
Adres profllu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub Ęormatów plików, które nie są ogólnie
Jostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (leżeli drnrczy):

Podział obowiązków między zaniawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania. w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej tkwi)

Z

zamaniaiac\ch jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania czYi w jakim zakresie za przeprowadzenie
postepowania odpowiadają pozostali zamawiający. cz) zamówienie będzie udzielane przez kazdego z zamawiających
indynidualnie. czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostahch zamawiaiącch):
1.4) KOMUNIKACJA;
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej,

na

której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www. b udzy n pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem
—

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy pnesyln:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w” postępowaniu winny sposób:

Nic
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu

lv inny

sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres;
Gmina Budzyń, ul. Przemyslowa IĆA 61-840 Budzyń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
Nie
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Nieograniczony. pełny. bezpośredni i bezpiatny dostep do tych narzedzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór. transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów
ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport I zagospodarowanie odpadów selekty woje zbieranych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń
Numer referencyjny: GKM.272.4.2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

112) Rodzaj zamówienia: Usługi
11.3) Informacja o możliwości skiadania ofert częściowych
Zamówienie podzielonejest na części:

Oferty lub

wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu można skiadać 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:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia „wielkość. :akres, ro±aj ii/ość dostcni usług lub robót budoukunch lub określenie
:apotcebowania i iiiiuagoń) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

-

określenie zapotrzebowania

na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Inlhrmacja o ilości i rodzajach (frakcjach) odpadów komunalnych. II. Odpad)
zmieszane. Ilość odpadów zmieszanych zebranych od mieszkańców. w poszczególnych latach:

rok 2015—I 45100 Mg:

rok

2016—I 585,00Mw :rok20l7— I 702,42 Mg;: rok 201%—l 803,24 Mg. Szacunkowailość odpadów zmieszanych(2003
Ol) przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi 1800 Mg/rok. Odpady komunalne zmieszane właściciele nieruchomości
gromadzą na swoich posesjach w pojemnikach koloru zielonego. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć posesję w
pojemniki do ww. odpadów. Wykonawca zapewni możliwość doposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych na wniosek wlaściciela nieruchomości. Wyposazanic nieruchomości w pojemniki nie stanowi
przedmiotu zamówienia. Zasady ilości i pojemności pojemników zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku w Gminie Budzyń. Do zbierania zmieszanych odpadów” komunalnych moga być stosowane pojemniki o pojemności:
1201.2301, 11001. Każda nieruchomość jest w\posażnna

w

co najmniej I poiemnik o pojemności minimum 1201 na zmieszane

odpady komunalne. 1.2. Odpady segregowane. Szacunkowa ilość segregowanych odpadów komunalnych puewidzianch do
zbiórki i transportu 270 Nlg” rok. Kody odpadów komunalnych segregowany ch: I. odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
oraz odpady opakowaniowe wielomaterialowe (kody 150101, 150102, 150101. 150105. 150106. ); 2. odpady segregowane
szkło (kody 150107, 200102): 3. odpady segregowane

—

—

papier. tektura (kody 150101,200101); Odpady segregowane właściciele

nieruchomości gromadzą na swoich nieruchomościach w systemie mieszanym: pojemnikowym i workowym tj.: ! papieru,
tektury, opakowań wielomateriałowych oraz metale i tworzywa sztuczne

—

system workowy;

szkia

—

system pojemnikowy.

Pojemniki i worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych powinny być odpowiednio oznaczone : pojemnik koloru
-
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niebieskiego i zielonego do zbierania szkła z napisem: SZKLO; norek koloru żóltego do zbierania metali i tworzyw sztucznych
-

z napisem: NIE1ALE I TWORZYWA SZTUCZNE:

-

norek kolom niebieskiego do zbierania papieru. iektu z napisem:

PAPIER. Pojemniki do zbiórki odpadów komunaln\ch segregowanych szkla oraz norki na papier. lekturę, metale i tworzywa
sztuczne oraz opakowania wielomaterialowe. zapewnia Gmina. Nlieszkańcy. którzy zdeklarowali się selektywnie gromadzić
odpady komunalne, mają wposażone nieruchomości w pojemnik na szkło. Zamawiający przekaże dla wykonawcy odpowiednią
ilość worków do zbierania segregowanych odpadów komunalnych. Kazda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej I
pojemnik o pojemności minimum 1201 naszkloi po I worku do każdej frakcji segregowan\ch odpadów komunalnych. W worki
zaopatwać będzie wykonawca na zasadzie norek! zaworek. 1.3. Odpady ulegające biodegradacji. Szacunkowa ilość odpadów
ulegających hiodegradaci odpadó\y zielonych przewidzianych do zbiórki i transportu. wynosi ISO Mg/rok. Kody odpadów
ulegających biodegradacji i odpady zielone—20 0201.2001 08.200138. Bioodpady i odpady zielone wlaściciele
nieruchomości gromadzić będą na swoich posesjach w pojemniku koloru brązowego. Odpady ie będą gromadzone lącznie w
jednym pojemniku 1201. Pojemnik do zbiórki bioodpadów i odpadów zielonych, zapewnia Gmina, która pojemniki dostarczy do
każdej nieruchomości. 1.1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte urządzenia elektiyczne i elektroniczne. Kod odpadu : 20 03
07. 200135* i 200136 Zbiórka będzie polegać na odbieraniu wystawionych odpadów wielkogabarytowych przez wlaścicieli przed
swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z W\ konawcą szczególowych terminach. Planowana ilość
odpadów wielkogahantow\ch woosi okolo: 80 Ma! rok. Planowana ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych wynosi
okolo: 2t) Mg/rok. 1.5. Opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Budzyń (Kod 2003 Ol) W”.konawcajestzobowiuzany do
opróżniania odpadów stal”,ch z koszy uliczaych (poj. 5t) 1) majdujqcych się na terenie gminy Rudzyń. Opróżnianie koszy
ulicmych odbywać się będzie podczas zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych dla danej miejscowości zgodnie z
harmonogramem. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych: od 01.05. do 3009.-2 razy w miesiącu, natomiast od Ol.lO.do
30.04.— I raz na miesiąc. Kosze uliczje usytuowane są we wsiach: Podstolice. Ostrówki. Prosna. Sokolowo Budzyńskie.
Bukowiec, Dzicnoklucz. \\\snny i Rudnń. Łączna ilość kosz\ ulicznych do odebrania nnosi okolo 125 sztuk- zalącznik nr 12
do SIWZ. W trakcie trwania umowy ilość koszy ulicznych może ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie ilości).

11.5) Clówny kod CPY: 90500000-2
Dodatkowe kody UW:
Kod CPV
90511000-2
90511100—3
90511200-4
9051 2000,91
905 13 100-7
90533000-2

11.6) Calkowita wartość zamówienia ijezeb zw,rnwiajctn podaje informacje o wartości :onzolt,en,a;:
Wartość bez VAT:
Waluta:
PŁN
(w pr—ypadku tanów rwnouych lub clynwnic:nego systemu zakupów

—

szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym

okresie obowiq7”iyania ianowy lamowej lub cĄ”nandcznego systemu zakupów)
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11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa wart. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub

iy

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich

zostaną

udzielone zamówienia, o których mowa wart. 67

ust. I pkt 6 lub wart. 134 usL 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawhąey przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług do wartości nie przekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego.
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zustala zawarta umowa ramowa lub okres, na
który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lob dniach:

hb
data rozpoczęcia: lob zakończcnia: 202 l-06-30

11.9) Informacje dodatkowe: 1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia— od dnia Ol lipca 201%, 2) realizacja
zamówienia polegająca na odbiorze odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkalych wykonywana hęd7ie
w lerminie do 30.06.202lr.. 3)w przypadku.jeżeli wykonanie usługi będzie przypadać na ostatni dzień trwania umowy.
w\konawca zobowiązany będzie do odbioru. transportu i zagospodarowania odpadów zebranych w tym dniu.

SEKCJA III: IT”FORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy. którzy: Wy konawca powinien spełniać
wymagania prawne związane z prowadzeniem uslugi w tym posiadać min. zezwolenie na zbieranie odpadów, wpis do bazy
BDO oraz inne wymagane prawem zezwolenia do wykonywania usługi tzn. : a) zezwolenie na transport odpadów
komunalnych lub umowa z podmiotem. któn będzie w}konywał te uslugi wraz z zezwoleniem na transport odpadów
komunalnych, b) zezwolenie na zagospodarowanie odpadów komunalnych lub umowa z podmiotem. który będzie wykony wal
te usługi wraz z zezwoleniem na zacospodarowanie odpadów komunalnych. cl wpis do rejestru dzialalności regulowanej
prowadzony przez Wójta Gminy Budzyń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy

-

zgodnie z kodami odpadów Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie zlożenia dokumentów

potwierdzających posiadanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów oraz wpisu dt, rejestru dzialalności regulowanej
prowadzonego przez Gminę, na zasadzie spelnia/nie spelnia.
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja Anansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy. którzy: a) posiadają dostep do środków
flnansowch lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 40.000.00 zł (slownie : czterdzieści tysięcy złotych
h) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych ). W przypadku złożenia
przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN. dane finansowe zostaną przeliczone
wedlug średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) z
dnia opublikowania ogloszenia

°

zamówieniu w BZP. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich

innych danych finansowych w walucie. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
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kredytową oraz polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ma ubezpieczoną
odpowiedzialność c\wilną. zasadzie spelnia/nie spelnia. Wykonawca mo2e polegać na sytuacji linansowej i ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego laczących go z nimi stosunków” prawnych. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu. iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do
realizacji zamówienia. u szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie t\ch podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamowienia. Wykonawca. kión polega na stuacji finansowej innych
podmiotóu odpowiada solidarnie z podmiotem. któiy zohowiązal się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstalą wskutek nieudostępnienia tch zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wxkonawcy, którzy wykonali lub
wy konują w okresie ostatnich trzech lat. ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótsn. tow tym okresie co najmniej
jedną usiugę polegającą na zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchonwści w sposób ciągly przez
okres min. 12 miesięcy—zmieszanych w ilości co najmniej 1.500 Mg oraz selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 500
Mg. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usługi
dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnialnie spelnia. h)
Potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy.
którzy: ha) dysponują bazą magazynowo transportową usytuowaną na terenie Gmin)” Budzyń lub w odległości nie większej
-

niż 60 km od granicy Gminy, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia II stycznia 2013 r. w sprawie szczególowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. hh) dysponują:
odpadów” komunalnych

°

2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanycłi

pojemności mini 8 m3 wraz z kierowca i obsiugą.

2 pojazdami przystosowanymi do odbierania

odpadów komunalnych zebranych selektywnie. o pojemności min.t8 m3 wraz z kierowcą i obsługą.
do przewozu kontenerów o poj. min. 7 m3 wraz z kierowcą i obslugą.

k

I samochód hakowiec

I samochód ciężarowy skrzyniowy do przewozu

wielkouabaniów o ładowności min. 5 ton wraz z kierowcą i obsługą lub ciągnik z przyczepą o ładowności min. 3.5 twraz z
kierowcą i obslugą.

I pojazd dostosowany do odbioru odpadów komunalnych z miejsc trudnodostepnych. do kióiych

prowadzą drogi gruntowe. które dodatkowo spełniać będą poniższe warunki:

wszystkie pojazdy przeznaczone do odbioru

odpadów powinny posiadać w\posażenie pozycjonowania satelitarnego (GPS). kame.
posiadać wYposazenie

ty

co najmniej I pojazd powinien

element prasujący. pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów zmieszanych I nie

dopuszcza się pojazdów z urządzeniami typu ROTOPRESS ). I co najmniej I pojazd wyposażony w automatyczną wagę
umozliwiającą zwazenie każdego rodzaju pojemnika. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia II stycznia 2013 r. w sprawie szczegóIowch wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi,
w-v posażenia zakładu i urzadzeń technicmych dostcpnych wykonawcy usług w celu tnkonania zamówienia wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami. na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu. potencjale technicznym innego lub innych podmiotów. niezaleznie od charakteru prawnego lączących go z
nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i
doświadczeniem. potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na potrzeby
reałizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofircie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału

ty

postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
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lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone wart. 24 ust. I ustawy Pip
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje nastcpujące Ilikultan wne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa w\ kluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt I
ustawy Pzp)
Tak (podstawa nkluczenia określona wart. 24 ust. 5 pkt 2 ustany Pzp)

Tak (podstawa wyklticzenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wy kluczenia określona w art. 24

ust.

5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji
Nie
111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI. O
KTÓRYCH MOWA W ART 25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:
I. W celu wykazania braku podstaw do w%kluczenia z postępowania Zamawiający żąda zltwenia następujących oświadczeń i
dokumentów: I ) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

°

dzialałności gospodarczej. jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. S pkt I ustawy; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarhoweeo potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków. wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed uplynem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu poiwicrdzającego. że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych nalezności wraz z ewentualnymi odselkami lub
grz unami, w szczególności uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakladu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego. Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. uystawioncgo
nie wcześniej nil 3 miesiące przed uplwem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarl porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tycI, należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawcm
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaleglych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właścin ego
organu. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udzialu w postępowaniu, polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt. I ppkt. I

7zl4

-

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
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dokumentu. o którym mowa w pkt I ppkt. I

—

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju. w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opiat. składek
na ubezpieczenie społeczne łub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z wiaściwym organem w sprawie spiat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami. w szczególności uz\skal przewidziane prawem zwolnienie.
odroczenie lub rozłożenie na raty zaleglych platności lub wstrzymanie

U

całości wykonania decyzji właściwego organu. b) nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jezeli w krajw w któnm W\konawca ma siedzibę łub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dot\cz\. nie wydaje sic dokumentów. o któnch mowa w
pkt. I. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby ałho osób
uprawnionych do jego reprezentacji. lub oświadczenie osoby. której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sadowym. administracjnym ałbo organem samorządu zawodowego łub gospodarczego wlaściwam ze
wzełedu na siedzibę łub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty. o których mowa
powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. I. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający może zwrócić się do wlaściwych organów odpowiednio kraju. w
Wykonawca ma siedzibę łub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy. o udziełenie
niezbędnych inlhrmacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty. o któnch mowa w pkt. I ppkt. 213). powinnc być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy. nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt. I. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy. ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument mial dotyczyć, zlożone przed
notariuszem lub przed organem sądowy ni. administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
wlaściwym ze
łłl.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOW$NłU
NA WEZWĄNIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCł, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. ł PKT ł USTAWY PZP
Ilł.5.ł) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPO%%ANIU:
2. W celu potwierdzenia spelniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zada złożenia następujących oświadczeń
i dokumeniów: 1) wpis do rejestru dzialalności recułowanej.

@

ktńnm mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2018 poz. 1454). w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudzyń iw zakresie odpowiadającym w SIWZ: 2) zezwolenie na zbieranie
odpadów komunalnych. o któnm mowa wart. 11 ustawy z dnia II grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 992 ze
zm.)łtth odpowiednio zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisów poprzednio ohnwiazujących: 3) wpis
do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO
prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. I ustaw) z dnia łl grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 20ł8 r. poz. 992 ze zmiw zakresie odpowiadającym co najmniei opisowi przedmiotu zamówienia: 4)
pozwolenie na przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji (zielonych) wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia II
grudnia 20ł2r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018r. poz. 992 ze zm.) lub odpowiednio zezwołenie na przetwarzanie odpadów
wydane na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących lub
regionałnej

—

—

w przypadku, gdy Wykonawca nie prowadzi instalacji

umowę na przyjęcie odpadów zielonych zawartą z podmiotem prowadzącym Regionalną Instalacje

Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazaną dla Regionu w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia z
dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia ..Planu gospodarki odpadami dla województwa wiełkopolskiego na lata 2016-2022
wraz z planem inwestycyjnym”; 5) wykaz usług wykonanych. a w przypadku świadczeń okresowych łub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. ajeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy

—

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostaly w\konane. orazzalaczeniem dowodów określającch czy te usiugi zoslaly w)konane lub

są wykonywane

należycie.

prz) czym dowodami. o których mową są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi hyly w)konywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciąrłych

są wkon)wane, ajeżeli

przyczyny o obiektywn\m charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

—

z uzasadnionej

oświadczenie Wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal u3konwan\ch referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
naleŻyte wykonwanie powinny h\ć wxdane nie wcześniej niż 3 miesiące przed uphwem terminu skladania ofert— zgodnie z
zalącznikiem Nr 7; 6) wykaz narzędzi. wxposaźenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wrazi informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami —zgodnie z załącznikiem Nr 8; 7)
in(brmację banku łub spóldzielczej Lasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wy sokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytmyą W\ konawcy w okresie nie wcześniejsz)m niż I miesiąc przed uplywem terminu
skladania ofirt; 8) dokument potwierdzający, że Wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWĄNIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP
łłł.7) łNNE DOKUMENTY NIE WYMłENIONE W pkt 111.3) 111.6)
-

SEKCJA IV: PROCEDURA
IVI) OPIS
IYWI)Tryh udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Iy.t.2) Zamawiaj1cy żąda wniesienia wadium:
1 ik
Informacja na temat wadium
I. Wysokość wadium ustała się w kwocie 10.000,00 złotych. slownie : dziesięć tysięcy złotych. Wadium w formie pieniężnej
należy wnieść przeleem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank-”. Bank SpóIdzielcz Chodzież I Oddział Budzyń Nr
rachunku: 26 8945 0002 2600 Olo I 2000 0070 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oIrty
przetargowej zadania: 2. Kopię dowodu przelewu pot\\ ierdzoną za zgodność z oryinaIem należy dolączyć do oferty. Odbiór.

transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport I zagospodarowanie
odpadów” selekhwnie zbieranych z nieruchomości zamicszkałych na terenie Gmin) Budzyń 3. Wadium moze być wnoszone

W

formie: w pieniądzu. poreczenia bankowego. porcczenia pienięznego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa wart Sb ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed—sięhiorczości. które należy w formie oryginalu zdeponować u
Zamawiającego. a kopię zaląciyć do olny. 4. W zalezności od whnnej formy wxmienioncj w pkt. 3. wniesienie wadium
należy potwierdzić poprze złożenie do oferty; Ił unginalu lub kopii potwierdzonej za zgodność z onginalem przez
wykonawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym: dowodu dokonania przelew-u lub 2) oryginalu elektronicznego:
gwarancji bank-owej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredyinwej. poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed”siębiorczości. Oryginał elektroniczny powinien być opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia w formacie umożliwiającym
Zamawiającemu odczyt dokumentu. 3) Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pienysze
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pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego

\y

okresie związania otrtą. zobowiązanie gwaranta do wypiaty

zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Treść gwarancji
wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3)
nazwę i adres w\konawcy; 3) termin warności gwarancji; 6. Wadium musi być wniesione nie później niż do wTznaczonego

terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne. jeżeli w podanm terminie rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie uznany pelną kwota wymaganego wadium. X. Wykonawca. któn nie wniesie wadium lob nie
zabezpieczy nlerty akceptowalną tórmą wadium w wyzIaczonym terminie zostaiiie wykluczony z postępowania. aiego nina
zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wy borze oferty
najkorzystniejszej. z wyjątkiem w3”konawcy. którego olzna zostala wy brana, jako najkorzystniejsza. z zastrzezeniem art. 36
ust. 4a ustawy Pip. IQ. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po uniewamieniu postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. II. Zamawiający będzie żądal ponownego wniesienia wadium przez
\nkonawcę. któremu zwrócono wadium w okołicznościack jak w pkt. 10. jeżeli w wyniku rozstrz\gnięcia odwołaniajego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium wterminie określonym przez Zamawiającego. 12.
W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niz na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie

wkonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania. do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej. wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy. którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 13. Zatrzymanie
wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie. o którym mowa w nit. 26 ost.3 i 3a
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie. nie złoży I oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. I ustawy”, oświadczenia,
poprawie omylki.

°

°

którym mowa w art. 25a ust. I ustawy, pelnomocnictw lub nie wyraził zgody na

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. co spowodowalo brak możliwości wybrania otrty zlożonej

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach okreśłon\ch w ofercie, 3)wykonawca nie wniósł \ymaganego zabezpieczenia należytego wyko—nania umowy, 3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stalo się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

l\”.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania LImó%Yienia:
Nie
Nałezy podać inłhrmacje na temat udzielania zaliczek:

ł%ł.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych łub dohczenia do ofert katalogów elektronicznych;
Nie
Dopuszcza się złożenie ołn w postaci katalogów elektronicznych łub dołączenia do ofert katalogów elektroniczny ch:
Nie
Informacje dodatkowe:

l% 1.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej;

Nie
Dopuszcza się złozenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie okrty wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym zlożeniem olny zasadniczej:

Nie
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1Vt6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu

iw

postępowaniu

(pr:etarg ograniczam, negocjacje: ogłoszeniem, dialog konkurennjn: partnerstwo hinooanjnei
Liczba wykonawców
Przewidwana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba w konawców
Kn teria selekcji w konawców:

I%l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów;
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników unrn3 ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

lnlhrmacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetonej. na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotczące d}namicznego systemu zakupów:

lnlbrmacje dodatkon e:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego

5)

siemu zakupów dopuszcza się zlożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych inlbrmaeji potrzebnych do sporządzenia otrL w ramach
umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pr:eźa;-g 1ieograIzic:omt

pi-zelaig

ograniczam:

negocjacje:

oglos:enieny Nie
Należy podać adres struny internetowej, na której aukcja hedzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, któnch 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 orazjaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, najakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące nkorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji nykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas tnyania:

Cz wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień. zostaną zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

1V2) KRYTERIA OCENY OFERT
lY2.l) Kryteria oceny ofert:
lV2.2) Kryteria
Kry teria

Znaczenie

a) CENA w\konania zamóienia

60.00

h) Termin rozliczenia za wykonanie usługi 4000

Iy.2.3) Zastosowanie procedury, o której ulowa wart. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
Iy.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
lvi. 1) Informacje un temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie oE”rt wstcpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na eLap w celu oeraniczenia liczby olrt:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczby etapów):

Informacje dodatkowe

Iy.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i uymagań zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o u}sokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencjnego przedstawili rozniazania stanowiące
podsta\\ę do składania otrt. jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wsląpny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy u” celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
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lV3.3) Informacje nn temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania. kióm musza odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegwących negocjacjom poprzez zastosowanie kn teriów oceny
otrt wskazanych w specy[kacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

ly.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:
\yymagania dotyczace rejestracji i idenn fikacji nkonawcó

w licytacji elektronicznej. w tym wymagania technicziie urzadzcń

in lbrmatyczaych:
Sposób postępowania wtoku licytacji elektronicznej. w nm określenie minimalnych wysokości postąpień:
lnłhrmacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas imania:

Wykonawcy, którzy nie zlozyli nowych postąpień. zostaną zakwaliflkowani do następnego etapu:
Termin skiadania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: zodzina:
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:

magania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
ly.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej urnowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian onz warunki wprowadzenia zmian:
I. Wszelkie zmiany umowy musza być dokonwne z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Prawa zamówień
publicznch. 2. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy

°

charakterze nieistotnym. przez co nale”y rozumieć zmiany

nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru W konancy i takich, które gdy by by ly znane w momencie
wszczęcia procedury. mającej na celu zawarcie umowy, nie miałyby wphwu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
W powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu al. 144 ustany Prawo zamówień publicznych przykladowo:
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. 3. Określając warunki dokonania zmiany umowy.
sporządza się protokól konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany
i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia. 5) czas wykonania zmiany. 6) wpływ zmiany na termin
zakończenia umowy. 4. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ołrty. na
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podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej. z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. I zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności
dostosowania do hezwzelędnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie
wykonywania zamówienia (w tym zmiana wysokości podatku VAT), 2) zmiana sposobu i organizacji wkonywania przedmiotu
urnowy uzasadniona wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gmin) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tch odpadów. 3) w przypadku zmiany cen za odbiór I Nlg odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywny ch w przy padku zmian w sokośej tzw opiaty marszałkowskiej. 5. Zmiana postanowień umowy może
nastąpić wylącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formic pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Zmiany umowy, o
których mowa w ust. 4. muszą być dokonywane z zachowaniem postanowień art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
SIWZ.
Iy.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

ly.6.l) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym Oeże!ido!xci:

Środki słutice ochronie informacji

°

charakterze poufnym

lV.6.2) Termin skiadania ofert lub wniosków

°

dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-31 godzina: I 0:00,
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 oforty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>język polski
Iy.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania oflfl)
Iy.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania a udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej iinez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
I\..6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki słutice sfinansowaniu zamówień
na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie calości lub części
zamówienia, nie zostały mu przYznane Nie
1V6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
-
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