
Ogłoszenie nr 364014 - 2016 z dnia 2016-12-09 r. 
Nowy Korczyn: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Nowy Korczyn  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej  
nie 
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych  
nie 
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie 
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej  
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 
krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 



I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Korczyn, krajowy numer identyfikacyjny 
29101042900000, ul. ul. Krakowska  1, 28136   Nowy Korczyn, woj. 
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 771 003, e-mail 
inwestycje@nowykorczyn.pl, faks 413 771 044.  
Adres strony internetowej (URL): www.nowykorczyn.pl 
Adres profilu nabywcy: gmina@nowykorczyn.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 
pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 
można uzyskać pod adresem (URL) 
tak  
www.bip.nowykorczyn.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia 
tak  
www.bip.nowykorczyn.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 
można uzyskać pod adresem 
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 
przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
pisemnie 



Adres:  
Gmina Nowy Korczyn ul.Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 
uzyskać pod adresem: (URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy Korczyn  
Numer referencyjny: ZITŚ. 271.12.2016  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 
dialog techniczny  
nie 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia 
dotyczy odbierania odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i nie 
zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Korczyn. Odpady będą odbierane z terenu 
gminy Nowy Korczyn, liczącej na dzień 31.12.2015r ok. 6 165 mieszkańców, 
którzy zameldowani są na pobyt stały i czasowy na terenie 24 sołectw: 
Badrzychowice, Błotnowola, Brzostków, Czarkowy, Górnowola, Grotniki Duże, 
Grotniki Małe, Harmoniny, Kawęczyn, Łęka, Nowy Korczyn, Ostrowce, 
Parchocin, Pawłów, Piasek Wielki, Podraje, Podzamcze, Rzegocin , Sępichów, 
Stary Korczyn, Strożyska, Ucisków, Winiary, Żukowice oraz z firm/instytucji 
prowadzących działalność na terenie gminy. Liczba posesji ok. 1 690 w tym jeden 
budynek wielorodzinny zarządzany przez Spółdzielnię Mieszkaniową. 
Powierzchnia gminy Nowy Korczyn – 117,31 km2 Zgodnie ze złożonymi 
deklaracjami w ilości 1 664 na terenie gminy Nowy Korczyn mieszka 4 776 osoby 
oraz złożono 94 deklaracji przez właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych. 
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie 
celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty . 
Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub 
mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.  
 



II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 
Dodatkowe kody CPV:90511000-2, 90511300-5, 90512000-9, 90513100-9 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 
wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 
lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 
dynamiczny system zakupów: 
data zakończenia: 31/12/2018 
 
II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: - wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 
przez Wójta Gminy Nowy Korczyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach), - zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiada zezwolenie na odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w 
sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) 
jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów,  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
minimum 100.000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że: - będzie dysponował na czas realizacji zadania 



odpowiednim potencjałem technicznym tj Zamawiający wymaga aby Wykonawca 
posiadał bazę magazynowo –transportową spełniającą wymagania rozporządzenia 
w zakresie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości w szczególności: - winien posiadać co najmniej dwa 
pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co 
najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów 
bez funkcji kompaktującej; - pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane, w 
widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu 
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem 
przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników 
atmosferycznych na odpady, pojazdy wyposażone w system monitoringu 
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i 
miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku 
odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, pojazdy wyposażone w 
narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 
pojemników.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 
24 ust. 5 ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu  
tak  



Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży 
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie 
następujące dokumenty; a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym 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; c) zaświadczenia Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 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. 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa 
powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym 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 otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) Dokumenty, o których mowa powyżej w 
pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 



miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed 
notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie 
(bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 6. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  
Informacja na temat wadium  
17.1 Wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (sześć tysiący złotych) - należy wnieść 
przed upływem terminu składania ofert. 17.2 Wadium może być wnoszone w 
jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2. poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach 
bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 17.3. Dowód wniesienia 
wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w 
formie nie pieniężnej. 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 
na rachunek bankowy: Gminy Nowy Korczyn na konto w Banku Spółdzielczym w 
Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 . z 
dopiskiem Wadium nr postępowania ZITŚ.271.12.2016 17.5. Wadium wniesione w 



pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.6. Zamawiający 
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 
4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 17.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie 
wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 
wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17.9. Zamawiający 
zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 17.9.1. Wykonawca, którego oferta 
zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie; 17.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
17.9.3. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 
3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
17.9.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
nie 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 
udziału w postępowaniu  



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 
partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 
systemu zakupów:  
nie 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 
elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 
opisu przedmiotu zamówienia: 
nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 
postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 



elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Aukcja wieloetapowa 
etap nr czas trwania etapu 

  

 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 

cena 60 

kryterium środowiskowe 20 

Wyposażenie PSZOK w pojemniki 20 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 
Pzp (przetarg nieograniczony)  
tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 
opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 



Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 
licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 
minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Licytacja wieloetapowa 
etap nr czas trwania etapu 

  

 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 
wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  



Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami ) zamawiający przewiduje 
dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) 
Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i 
związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia 
obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie 
przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu 
zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla 
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji 
przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków 
publicznych, b) wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełniania przez 
Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku 
zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób 
spełnienia świadczenia, c) dopuszczalne są zmiany wysokości wynagrodzenia w 
razie zmiany stawki podatku od towarów i usług.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 
dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 20/12/2016, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 
ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
> PL 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 



rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 


