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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 ZAMÓWIENIU

-

Usługi

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

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać sic wyłącznie zakłady pracy chronionej

oraz wykonawcy, których dzialalność, lub dzialalność

ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowaly zamówicnic, obejmuje spoleczn. i zawodową
iniegrację osób będących członkami grup spolecznie marginalizowanych
\ie

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

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powicnyVpowienyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Biuro Usług
OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych l3a/1, 64-920 Fila
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli lak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postepowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej

—

mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budzyń, krajowy numer identyfikacyjny 57079101700000, uł. ul. Przemysłowa 16 A ‚64-840

Budzyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 843 201, e-mail p.jankowskibudzyn.pl, m.grabarskicbudzyn.pl, faks

672 843 313.
Adres strony internetowej (URL): www.budzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostepne
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (leżeli doh”czi9:
Podzial obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw czionkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i wjakim zakresie za przeprowadzenie

postepowania odpowiadają pozostali zamawiający. czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamó\\ienie zostanie udzielone w iniieniu i na rzecz pozoslal)ch zamawiających):

1.3) 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.budzyn.pI

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

Nie

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

Dopuszczone jest przesIanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu

iy

postępowaniu

iy

inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu

iy

postępowaniu winny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urzad Gminy Budzyń, ul. Przemyslowa 16A 64-840 Budzyń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
Nie

Nieograniczony, pelny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URW

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 selektywnie zbieranych z nieruchomości

zamieszkalych na terenie Gminy Budzyń
Numer referencyjny: GK\l.272.6.20 19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Usiugi
11.3) Informacja o możliwości skladania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu

iy

postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający znstrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (ule/kość, :akrcs, rodzaj ii/ość doskrn, usług lub robót hudou”hnzs”ch lub określenie
:apotr:chouania / unzagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny
—

produki, uslugę lub roboty budowlane: Szacunkowa ilość odpadów zmieszanych (200301) przewidzianych do zbiórki i
transportu wynosi 1600 Nlg rok. Odpady komunalne zmieszane wlaściciele nieruchomości gromadzą na swoich posesjach w
pojemnikach koloru zielonego. \ylaściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć posesja w pojemniki do ww. odpadón

Wykonawca zapewni możliwość doposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na
wniosek wlaściciela nieruchomości. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zasady ilości
i pojemności pojemników zostaly określone w Regulaminie utrzymania czystości i porzadku w Gminie Budzyń. Do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki o pojemności: 120 1.210 1, 1100 I. Każda nieruchomość jest
wyposażona w co najmniej I pojemnik o pojemności minimum 1201 na zmieszane odpady komunalne. 1.2. Odpady
segregowane. Szacunkowa ilość segregowanych odpadów komunalnych przewidzianych do zbiórki i transportu 270 NIg rok.
Kody odpadów komunalnych segregowanych: I. odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomaterialowe (kody 150101, 150102, 150104, 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.:
wielomaterialowych oraz metale i tworzywa sztuczne

—

system workowy;

szkla

—

papieru, tektury, opakowań
system pojemnikowy. Pojemniki i worki do

zbierania segregowanych odpadów komunalnych powinny być odpowiednio oznaczone : pojemnik koloru niebieskiego i
-

zielonego do zbierania szkla z napisem: SZKŁO; worek koloru żóltego do zbierania metali i tworzyw sztucznych z napisem:
-

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;

-

worek koloru niebieskiego do zbierania papieru, tektury z napisem: PAPIŁR.

Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych segregowanych szkia oraz worki na papier, tekturę, metale i tworzywa sztuczne oraz
opakowania wielomaterialowe, zapewnia Gmina. Mieszkańcy, którzy zdeklarowali się selektywnie gromadzić odpady
komunalne, mają wyposażone nieruchomości w pojemnik

na

szklo. Zamawiający przekaże dla wykonawcy odpowiednią ilość

worków do zbierania segregowanych odpadów komunalnych. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej I
pojemnik o pojemności minimum 120 I na szklo i po I worku do każdej frakcji segregowanych odpadów komunalnych. W worki
zaopatrywać będzie wykonawca na zasadzie worek/zaworek. 1.3. Odpady ulegające biodegradacji. Szacunkowa ilość odpadów
ulegających biodegradacji i odpadów zielonych przewidzianych do zbiórki i transportu, wynosi 250 Mg/rok. Kody odpadów
ulegających biodegradacji i odpady zielone—20 0201,2001 08,200138. Bioodpady i odpady zielone właściciele
nieruchomości gromadzić będą na swoich posesjach w pojemniku koloru brązowego. Odpady te będą gromadzone łącznie w
jednym pojemniku 1201. Pojemnik do zbiórki bioodpadów i odpadów zielonych, zapewnia Gmina, która pojemniki dostarczy do
każdej nieruchomości. 1.4. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Kod odpadu 2003
07, 200135* i 200136 Zbiórka będzie polegać na odbieraniu wystawionych odpadów wielkogabarytowych przez właścicieli przed
swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Planowana ilość
odpadów wielkogabarytowych wynosi okolo: 80 Mg/ rok. Planowana ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych wynosi
okolo: 20 Mg/rok. 1.5. Opróżnianie koszy ulicznych zterenu Gminy Budzyń (Kod 2003 Ol) Wykonawcajestzobowiazany do
opróżniania odpadów stalych z koszy ulicznych (poj. 50 1) znajdujących się na terenie gminy Budzyń. Opróżnianie koszy
ulicznych odbywać się będzie podczas zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych dla danej miejscowości zgodnie z
harmonogramem. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych: od 01.05. do 30 09.-2 razy w miesiącu, natomiast od Ol .l0.do
30.04.- I raz na miesiąc. Kosze uliczne usytuowane są we wsiach: Podstolice, Ostrówki, Prosna, Sokolowo Budzyńskie,
Bukowiec, Dziewoklucz, Wyszyny i Budzyń. Łączna ilość koszy ulicznych do odebrania wynosi około 250 sztu. W trakcie
trwania umowy ilość koszy ulicznych może ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie ilości).

11.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
905 11000-2
905 11200-4
90512000-9
905 13 100-7
90533 000-2

11.6) Cnłkowita wartość zamówienia e±eli zamawiający podaje informacje

°

ii”arl ości :amóu”ieniW:

Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(u” pr:ypadkn tonów ran,owyeh lub dynwnicznego siwieniu zakupów

okresie obowiqznt”ania

z000ii”y

szacunkowa calkoii”iia „naknmalna wculość

iI”

cal yni

ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.?) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa wart. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków najakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa wart. 67

ust. I pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 12. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających
na powtórzeniu podobnych usiug do wartości nie przekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego.
11.8) Okres,

iw

którym realizowane będzie zamówienie lub okres, nn który zostaLi zawarta umowa ramowa lub okres, na

który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-06-30

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU

111.1.1)

Kompetencje

lut) uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonanc. którzy: Wykonawca powinien spełniać
wymagania prawne związane z prowadzeniem uslugi w tym posiadać min. zezwolenie na zbieranie odpadó

wpis

do bazy

BDO oraz inne wymagane prawem zezwolenia do wykonywania uslugi tzn. : a) zezwolenie na transport odpadów
komunalnych lub umowa z podmiotem, który będzie wykonywał te uslugi uraz z zezwoleniem na transport odpadów
komunalnych. b) zezwolenie na zagospodarowanie odpadów komunalnych lub umowa z podmiotem, któn” będzie wykonywał
te uslugi wraz z zezwoleniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych, c) wpis do rejestru działalności regulowanej
prowadzony przez Wójta Gminy Budzyń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy - zizodnie z kodami odpadów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożenia dokumentów
potwierdzających posiadanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów oraz wpisu do rejestru dzialalności regulowanej
prowadzonego przez Gminę, na zasadzie spełniainie spełnia. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają dostęp do środków
finansowych lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 40,000.00 zI (slownie : czterdzieści tysięcy zlotych )„
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 500.000 zł (slownie : pięćset tysięcy zlotych ). W przypadku złożenia
przez wykonawców dokumentów zawierających dane winnych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona iniernelowa: htlpi/www.nbppl!Kursy/Kursya.html) z
dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
innych danych finansowych w walucie. Spelnianie warunku zostanie ocenione na podstawie zlożonej informacji banku lub
spóldzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową oraz polisy, a

4y

przypadkujej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ma ubezpieczoną

odpowiedzialność cywilną, zasadzie spełnialnie spetnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej i ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego lączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostepnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: ba) dysponują bazą magazynowo
transportową usytuowaną na terenie Gminy Budzyń lub

y

-

odległości nie większej niż 60 krn od granicy Gminy, do której

wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone

y

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia II stycznia

2013 r. w sprawie szczególowych wymagań XV zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bb)
dysponują:

2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności min. 18 m” wraz

z kierowca i obslugą,

2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie, o

pojemności min. 18 m” wraz z kierowca i obsługa,
kierowcą i obsługą.

I samochód hakowiec do przewozu kontenerów o poj. min. 7 m” wraz z

I samochód ciężarowy skrzyniowy do przewozu nielkogabarytów o ładowności miii. 5 ton uraz z

kierowca i obsłutzą lub ciągnik z przYczepą o ładowności min. 3,5 t wrazi kierowcą i obsługą.

I pojazd dostosowany do

odbioru odpadów komunalnych z miejsc trudnodostępnch. do kiónch prowadza drogi gruntowe, które dodatkowo spełniać
beda poniższe warunki:

wszystkie pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów powinny posiadać wyposażenie

pozycjonowania satelitarnego IGPS). kameR. ! co najmniej I pojazd powinien posiadać wyposażenie XV element prasujący.
pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów zmieszanych C nie dopuszcza się pojazdów z urządzeniami typu
ROTOPRESS ). Pojazdy muszą spełniać wymagania określone XV rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia II stycznia
2013 r. XV sprawie szczególowych wymagan XV zakresie odbierania odpadów komunalnych od wiascicieli nieruchomości.
Spelnianie warunku zostanie ocenione na podstawie zlożonego wykazu narzedzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy usiug XV celu wykonania zamówienia uraz z informacją ° podstawie do dysponowania
tymi zasobami, na zasadzie spelnia/nie spelnia. \Vykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym
innego lub innych podmiotów, niezależnie 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,

XV

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do

oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu

XV

postepowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia uraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone

iy

art 24 ust. I ustawy Pip

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstanie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. S pkt I
ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona

y

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu iy postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW „SKŁADANYCH 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 wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda zlożenia następujących oświadczeń i
dokumentó\y: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Xv celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt I ustawy; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skiadania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału

ty

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawari

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie splat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaleglych platności
lub wstrzymanie w calości wykonania decyzji wlaściwego organu; 3) zaświadczenia wlaściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakladu Ubezpieczeń Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem skladek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie splat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty załeglych płatności lub wstrzymanie w calości wykonania decyzji właściwego
organu. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spelniania warunków udzialu w postępowaniu, polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt. I ppkt. I -3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę łub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu,

°

którym mowa w pkt I ppkt. I

—

sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie zalega z oplacaniem podatków, opłat, skladek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarl porozumienie z wlaściwym organem w sprawie spłat tych
należności 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, b) nie
otwaflojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt. ł, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub 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 wiaściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbednych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty, o których

mowa

w pkt. I ppkt. 2 13), powinne 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. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych dojeo reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument mial dotyczyć. złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW” SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żada złożenia nastepujących oświadczeń
i dokumentów; 13 wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa wart. 9b ustawy z dnia 13 wrzesma 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2018 poz. 1454), w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
x%laścicieli nieruchomości z terenu Gminy Budzyń iw zakresie odpowiadającym w SIWZ; 2) zezwolenie na zbieranie
odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 992 ze
zm.) lub odpowiednio zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących; 3) wpis
do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO
prowadzonego przez wlaściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. I ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z2018 r. poz. 992 ze zm.)w zakresie odpowiadającym co najmniej opisowi przedmiotu zamówienia; 4)
pozwolenie na przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji (zielonych) wydane na podstawie art. 41 ustaw)” z dnia 14
grudnia20l2 r. oodpadach(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 992 ze zm.) lubodpowiedniozezwolenie na przetwarzanieodpadów
wydane na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących lub
regionalnej

—

—

w przypadku, gdy Wykonawca nie prowadzi instalacji

umowę na przyjecie 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 wielkopolskiego na lata 2016-2022
wraz z planem inwestycyjnym”; 5) wykaz usług wykonanych. a w przypadku świadczeó okresowych lub ciąglych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy

—

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

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostaly wykonane lub są wykonywane należycie.
przy czym dowodami, o których mowa,

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

uslugi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciąglych są wykonywane. ajeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca niejest w stanie uzyskać tych dokumentów

—

oświadczenie Wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciąglych nada” wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skladania ofert

—

zgodnie z

załącznikiem Nr 7; 6) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy uslug w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

—

zgodnie z zalącznikiem Nr 8; 7)

informacje banku lub spóldzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż I miesiąc przed upływem terminu
składania ofert; 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 SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ARt 25 UST. I PKT 2 USTAW”Y PZP
III.?) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3)

-

lII.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IY.l) OPIS

I% 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IYJ.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
I. Wysokość wadium ustała się

kwocie 10.000.00 zlotych, slownie dziesięć tysiecy złotych. Wadium w formie pieniężnej

należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy Chodzieżl Oddzial Budzyń Nr
rachunku: 268945000226000101 2000 0070 zdopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty
przetargowej zadania: 2. Kopie dowodu przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Odbiór,
transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport I zagospodarowanie
odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń 3. Wadium może być wnoszone w
fomue: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pienieżnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej łub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa wart. 6b ust. S pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r.

°

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed—siębiorczości. które należy w formie onginalu zdeponować u

Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium
należy potwierdzić poprze zlożenie do oferty : 1) oryginalu : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji
ubezpieczeniowej, poręczenia pienicżneo spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. poreczenia udzielanego przez
podmioty o którwch mowa w art. ób ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przed—siębiorczości. 2) Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania oferta, zobowiązanie gwaranta do wyplaty zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych wart. 46 ust. 4a i S ustawy Pzp. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać
następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia: 3)nazwę i adres wykonawcy: 4)
termin ważności gwarancji; 6. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego lerminu składania ofert. 7.
\•••„niesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie
uznany pelną kwotą wymaganego wadium. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną
formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, ajego oferta zostanie odrzucona. 9.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postepowania o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego. II. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium w okolicznościach,jak Xv pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołaniajego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. W przypadku
wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed uplywem ważności wadium, wezwie wykonawców 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 skierujejedynie do wykonawcy, którego ofertę wybranojako najkorzystniejszą. 13. Zatrzymanie wadium nastąpi w

okolicznościach,jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących pojego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25
ust. I ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. I ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawie
omyłki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcejako najkorzystniejszej, 2) wykonawca odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, 3) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko—nania umowy, 4)
zawarcie urnowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IVI.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek nn poczet wykonania zamówienia:
Nie
Na[eży podać informacje na temat udzielaniu zaliczek;

IVI.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do oferi katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IVI.5.)Wymaga się zlożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się zlożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

lV.l.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(prtc:aig ogranicom:

IWgnCJUCJL

oglos:e;;ie;sz. ci/cdog honkurwznjin: purlncrtito

bflufllUfliflC)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

lV.I7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elek (roni c znyc

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

IVI.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (ptcflyg I?/cugrun/conĘ pi-n”!wg Ogrćlflic:O)fl: Ih!gOcjcWjC:
og/os:L”nwm;

Nie

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

Należy wskazać elementy, któnch wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia codo przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania wtoku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki, najakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiązań specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców

W

aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zlożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IY.2.I) Kryteria oceny ofert:
Iy.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

CENA wykonania zamówienia

60,00

Termin rozliczenia za wykonanie usługi 40,00

1y2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

ly3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IyJ.I) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (4v tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

l\3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i uymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców. którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy

y

celu ograniczenia liczby rozwiązań:

NaleŻy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV)]) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, któi”m musza odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy 4v celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

1V3) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia u” licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców

4V

licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń

informatycznych:
Sposób postępowania

4V

toku licytacji elektronicznej,

4V

tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zlożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udzialu

ty

licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Term in i warunki zaniknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej urnowy w sprawie zamówienia publicznego,
albo ogólne warunki urnowy, albo wzór urnowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
ly.5) ZMIANA liNIOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres. charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Wszelkie zmiany urnowy musza być dokonywane z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Prawa zamówień
publicznych. 2. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian urnowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany
nieodnoszące się do kwestii, które podlegaly ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie
wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
W powyższym kontekście

nie stanowi zmiany umowy w

rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo:

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. 3. Określając warunki dokonania zmiany umowy,
sporzadza się protokół konieczności. biorac pod uwagę w szczególności: 1) opis

zmiany.

2) uzasadnienie zmiany. 3) koszt zmiany

i sposób jego wyliczenia, 1) wplyw zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wplyw zmiany na termin
zakończenia umowy. 4. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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 bedzie z koitieczaości
dostosowania do bezwzgtędnie obowiązujących przepisów prawa. znowelizowanego hadż wprowadzonego w trakcie
wykonywania zamówienia (w tym zmiana wysokości podatku VAT). 2) zniiana sposobu i organizacji wykonywania przedmiotu
umowy uzasadniona wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami Regulaminu ulrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy w sprawie sposobu i zakresu świadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 3) w przypadku zmiany cen za odbiór I Mg odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywnych w przypadku zmian wysokości tzw. opłaty marszałkowskiej. 5. Zmiana postanowień umowy może
nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną

ty

formie 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

ty

części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w

81 WZ.
lV6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

ly6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym Qceli doźyc:y):

Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

IVÓ.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-14, godzina: I 0:00.
Skrócenie terminu skladania wniosków, ze względu na pilna potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniern):

Wskazać powody;

Jezyk lub jezyki, wjakicli mogą być sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu
>

Ję”k polski

ly.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Iy.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym llandlu (EFTA), które mialy być przeznaczone na sfinansowanie
calości lub części zamówienia: Nie
lV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki slużące sfinansowaniu zamówień
na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
1V6.6) Informacje dodatkowe:
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