Urząd Gminy w Chotczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, krajowy numer identyfikacyjny
53474700000, ul. Chotcza-Józefów 60 , 27312 Chotcza, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 483 751 032, e-mail ug@chotcza.pl, faks 483 751 033.
Adres strony internetowej (URL): www.chotcza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.chotcza.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.chotcza.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.chotcza.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Adres:
Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza - Józefów 60, 27-312 Chotcza, pokój nr 6
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 zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza
Numer referencyjny: ZP.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Chotcza
z następujących sołectw: Kolonia Wola Solecka, Białobrzegi, Baranów, Jarentowskie Pole,
Chotcza Dolna, Chotcza Górna, Chotcza – Józefów, Gniazdków, Gustawów, Kijanka,
Niemieryczów, Zajączków, Tymienica Stara, Tymienica Nowa, Karolów, Siekierka Stara,
Siekierka Nowa. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów
komunalnych gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany oraz ich
unieszkodliwienie w instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 Nr 211/12 w sprawie uchwalenia
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z
uwzględnieniem lat 2018 – 2023 z załącznikami oraz uchwale 212/12 w sprawie wykonania
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z
uwzględnieniem lat 2018 – 2023. W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego
rozszerzy i zatwierdzi nową listę instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub
wejdą w życie przepisy prawne regulujące inny sposób przekazywania odpadów do instalacji
regionalnych, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady
zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą mogły być przekazywane
do nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zmieszane
odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz pozostałości z
sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z ww. przepisami. W gminie Chotcza

obowiązywać będzie system mieszany zbiórki odpadów komunalnych (worki i pojemniki)
zmieszanych i segregowanych. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie właścicieli
nieruchomości w worki na zbieranie odpadów (w cenie oferty) oraz stworzenie możliwości
zakupu / wydzierżawienia pojemników w których będą gromadzone odpady za odrębną opłatą
wnoszoną przez podmioty zainteresowane. 3) Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Odbiór i
zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z segregowania 1 raz w miesiącu gromadzonych w następujący sposób: - z gospodarstw
domowych w pojemnikach lub workach (koloru czarnego) o pojemności – 120 litrów; b)
odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych 1 raz w miesiącu
gromadzonych w 3 rodzajach worków: - NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier, tekturę; ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania
wielomateriałowe. - ZIELONY – na szkło i opakowania szklane; 4) Wykonawca
zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z podziałem na
frakcje, który należy uzgodnić z pracownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym za
prowadzenie spraw gospodarki odpadami. 5) Wykonawca winien wyposażyć w pojemniki
1100 litrów oraz odbierać odpady komunalne z pojemników: • Urząd Gminy w Chotczy – 6
sztuki; • Szkoła Podstawowa w Tymienicy – 4 sztuki; • Zespół Szkół Samorządowych w
Chotczy – 6 sztuki; • Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach – 1 sztuki; • Ochotnicza
Straż Pożarna w Chotczy – 1 sztuki; • Ochotnicza Straż Pożarna w Kijance – 1 sztuki; •
Ochotnicza Straż Pożarna w Tymienicy – 1 sztuki; Odbiór odpadów komunalnych z świetlicy
wiejskiej w Baranowie z pojemników 120 litrów w ilości 4 sztuk odbywać się będzie 1 raz w
miesiącu. Świetlica wiejska jest wyposażona w pojemniki na odpady komunalne. Obowiązki
Wykonawcy dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
gminy Chotcza. Gmina Chotcza wskaże plac do organizacji PSZOK – plac wybetonowany,
ogrodzony. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić w wyznaczonym punkcie
pojemniki na: - przeterminowane leki, chemikalia (np. leki, środki ochrony roślin i
opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne odpady chemiczne
(niebezpieczne), które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający nie
obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów produkcyjnych,
przemysłowych, a więc nie będą to odpady „przemysłowe”); - inne odpady niebezpieczne
wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. Pojemniki powinny posiadać zamknięcie
uniemożliwiające otwarcie przez nieuprawnione osoby. Wykonane z trwałego materiału z
umieszczonym napisem informacyjnym o rodzaju odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie
monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie
powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
PSZOK wyposażony powinien być w pojemniki o pojemności 1100 litrów – min. 6 sztuk oraz
pojemniki na zużyte baterie oraz przeterminowane leki – o pojemności 120 litrów każdy.
Zapewnienie funkcjonowania PSZOK przez cały okres obowiązywania umowy, przez dwa
razy w miesiącu w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej po 4 godziny. Dni
otwarcia PSZOK powinny być uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy.
Prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami. 6) Dodatkowo odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie dokonywany bezpośrednio sprzed
posesji „wystawka” 1 raz na pół roku. Termin odbioru powyższych odpadów zostanie
ustalony przez Zamawiającego z Wykonawcą i zapisany w harmonogramie na dany rok
kalendarzowy. 7) Charakterystyka worków do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i
segregowanych: - materiał – folia LDPE; - pojemność – 120 litrów; - grubość co najmniej 120
mikronów. Przewidywalna liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów (na okres 24
miesięcy): - niebieski – ok. 20 000 szt. - żółty – ok. 40 000 szt. - zielony – ok. 20 000 szt. czarny – ok. 40 000 szt. Łącznie ok. 120 tys. worków. Zamawiający wymaga zabezpieczenia

worków w poszczególnych kolorach w ilości ok. 2 % powyższego szacunku, które zostaną
złożone w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu realizacji usługi. 8) W
okresie świadczenia usług przewiduje się wywóz odpadów, w tym: a) Odpady komunalne
zmieszane – odbiór z posesji 1 raz w miesiącu; b) Papier, tektura – odbiór z posesji 1 raz w
miesiącu; c) Plastik, metal, odpady wielomateriałowe – odbiór z posesji 1 raz w miesiącu; d)
Szkło – odbiór z posesji 1 raz w miesiącu; e) Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz opony – odbiór z posesji 1 raz na pół roku; f) Odpady z PSZOK – w
zależności od potrzeb (nie rzadziej niż 1 raz na kwartał); g) Odpady budowlane i rozbiórkowe
w workach BIG-BAG – odbiór za odpłatnością właściciela posesji za wcześniejszym
ustaleniem z Wykonawcą; h) 1 raz w roku odbiór odpadów komunalnych z akcji „sprzątanie
świata”. W roku 2019 przewiduje się odbiór ok. 250 ton odpadów do wywozu. W roku 2020
przewiduje się odbiór ok. 250 ton odpadów do wywozu. Podane ilości są szacunkowe i mogą
ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość
odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe. Podane wyżej ilości odpadów należy
traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego
wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości.
II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90513100-7
90533000-2
90514000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31
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, prowadzonej przez Wójta
Gminy Chotcza, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku gminach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, • posiadania
wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, • zezwolenie Starosty lub
Prezydenta (właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy) na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów i zezwolenie na przetwarzanie
odpadów, wydane na podstawie art. 41 ust.1, 2 i 3 pkt. 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach, • umowę (lub promesę jej zawarcia) lub decyzję w zakresie recyklingu odpadów
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – na odbiór odpadów segregowanych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie
spełnienia tego wymogu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał lub wykonuje główne usługi polegające na odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: 2 usługi, z których każda
była wykonana lub jest wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy i
które to usługi obejmowały odbiór odpadów komunalnych z obszaru zamieszkałego przez
min 2000 osób. Ocena spełniania tego warunku na podstawie dołączonego do oferty wykazu
zrealizowanych usług (Załącznik nr 5). oraz: w celu spełnienia warunku wykonawca musi
dysponować co najmniej: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował
co najmniej niżej wymienionym sprzętem: - 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych z systemem kompaktującym; - 2 pojazdami
przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z systemem
kompaktującym; - 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; Ocena
spełniania tego warunku na podstawie dołączonego do oferty wykazu niezbędnych do
wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (Załącznik nr 6). Wielkość i rodzaj samochodów
odbierających odpady należy dostosować do parametrów ulic (w szczególności ich
szerokości) oraz do gęstości zabudowy. Posiadane pojazdy powinny być zarejestrowane i
dopuszczone do ruchu drogowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściciel pojazdów
powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych pojazdów do ruchu
drogowego. Wykonawca powinien dysponować bazą magazynowo-transportową spełniającą
wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
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:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (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:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że 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. Dokumenty te powinny być wystawiony 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 ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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:
1. wykaz dostaw lub usług wykonanych (Załącznik nr 5), a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu; 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (Załącznik
nr 6) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
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 3. 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:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa może być zmieniona w przypadku zmiany: 1. stawki podatku od towarów i usług 2.
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
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: 2018-11-21, godzina: 10:00,
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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 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:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

