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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191415-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Godów: Usługi związane z odpadami
2020/S 081-191415
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Godów
Adres pocztowy: ul. 1 Maja
Miejscowość: Godów
Kod NUTS: PL227
Kod pocztowy: 44-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Mrozek
E-mail: agnieszka.mrozek@godow.pl
Tel.: +48 324765065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.godow.pl
Adres profilu nabywcy: https://godow.bip.net.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.godow.bip.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Godów.
Numer referencyjny: FZ-ZP.271.1.4.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Część I
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów oraz z PSZOK w latach 01.08.2020r. –
30.06.2022r.
Część II
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z obiektów podlegających Gminie Godów w ilości do
120 Mg oraz usługi związane z usuwaniem odpadów komunalnych z dzikich wysypisk na terenie gminy Godów
w ilości do 15 Mg w latach 01.08.2020 – 30.06.2022.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ oraz w załącznikach. Zamawiający informuje, iż
przy realizacji zamówienia stosuje prawo opcji. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 20 %
ilości usług przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego w części I i II zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów oraz z PSZOK od 01.08.2020r. –
30.06.2022
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
34928480

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Godów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Godów. Obszar Gminy Godów wynosi 3808 ha, w skład Gminy Godów wchodzi siedem sołectw: Godów,
Gołkowice, Skrzyszów, Krostoszowice, Łaziska, Skrbeńsko, Podbucze.
W gminie zameldowanych jest ok. 13675, natomiast zamieszkuje (zgodnie z deklaracjami), 12 472 osób (stan
na dzień 31.12.2019), większość mieszkańców zamieszkuje w zabudowie jednorodzinnej zaledwie 35 osób
zamieszkuje 4 budynki wielolokalowe, jednak każda z rodzin posiada odrębna deklarację.. Liczba wszystkich
nieruchomości wynosi 3840, natomiast nieruchomości zamieszkałych wynosi 3480. Powyższe dane mogą ulec
zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może wzrosnąć w wyniku zamieszkania
w nowych budynkach o około 40 budynków/rok.
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania worków do selektywnej zbiórki odpadów do miejsc wskazanych
przez Urząd Gminy Godów.
Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć w terminie najpóźniej do 7 dni od daty podpisania
umowy, właścicielom nieruchomości zamieszkałych, komplet worków (3 szt. na plastik, 2 szt. na szkło, 1 szt.
na papier, 1 szt. na biodegradowalne) do segregacji odpadów komunalnych. Przy odbiorach w następnych
terminach, worki na segregację będą przez Wykonawcę dostarczane na wymianę według zasady jeden za
jeden.
Wykonawca jest zobowiązany zaopatrzyć nieodpłatnie każdą nieruchomość zamieszkałą w dodatkowy
pojemnik na popioły paleniskowe o pojemności od 110l do 240l do 7 dni od daty podpisania umowy na okres
obowiązywania umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz nieruchomości, które zostały wyposażone w dodatkowy kubeł na
popioły paleniskowe.
Zamawiający będzie punktował w kryterium edukacja ekologiczna (20 %) deklarację przeprowadzenia jednej
prelekcji na temat właściwej segregacji odpadów komunalnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy
Godów, przeznaczonej dla uczniów klas 1-3 oraz zakup 1500 szt. ekologicznych toreb na zakupy z napisem
www.godow.pl, a następnie przekazanie do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Godów oraz do Urzędu
Gminy. Prelekcja będzie trwała 1 godzinę lekcyjną na terenie każdej placówki szkolnej, tj. szkoła podstawowa
w Gołkowicach, Skrzyszowie, Skrbeńsku, Godowie, Krostoszowicach i Łaziskach. Prelekcja powinna zawierać
treści związane z właściwą segregacją odpadów,,u źródła". Torba bawełniana - ekologiczna wielokrotnego
użytku, wysokość: 45cm,szerokość:40cm,uchwyt:wcięty,kolor:zielony,ilość:1500sztuk
Znakowanie: z przodu torby biały napis www.godow.pl o minimalnych wymiarach 20cmx5cm. Prelekcję oraz
torby ekologiczne należy zrealizować do dnia 30 października 2020 roku.
Wykonawca zobowiązany jest do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego
w Skrbeńsku, ul. Piotrowicka prowadzonego przez Gminę Godów, w każdą środę w godzinach od 11.00 do
17.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ w pkt 3.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby osoby wykonujące następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia były wykonywane na podstawie umowy o pracę:
— kierowca(y) pojazdów zbierających odpady,
— osoba obsługująca PSZOK
— pracownicy obsługujący śmieciarkę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i załącznikach.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 23
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustaw Prawo
zamówień publicznych. Z uwagi na możliwość składania przez właścicieli nieruchomości korekt deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowych deklaracji, Zamawiający, zgodnie
z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji,
polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu odbierania wytworzonych odpadów.
Przewidywane zmiany nie są zależne od Zamawiającego a wynikają ze zmieniających się potrzeb wytwórców
odpadów. Dlatego też dokładna ilość odpadów nie jest możliwa do przewidzenia, w związku z powyższym
szacowana ilość wytwarzanych odpadów ogółem może ulec zwiększeniu o 20 %.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – 60 %
2) Kryterium emisja spalin - spełnienie przez pojazd wyszczególniony przez Wykonawcę dla warunku
określonego w pkt.5.1.3.2 ppkt. a), b) siwz dla części I realizujący przedmiot zamówienia spełniający
wymagania powyżej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin – 20 %
3) Kryterium edukacja ekologiczna – 20 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z obiektów podlegających Gminie Godów ....
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Godów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z obiektów podlegających
Gminie Godów w ilości do 120 Mg oraz usługi związane z usuwaniem dzikich wysypisk na terenie Gminy
Godów w ilości do 15 Mg w terminie 01.08.2020 – 30.06.2022.
Wywóz odpadów zmieszanych oraz segregowanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w uchwale Rady Gminy Godów nr XVIII/112/2020 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Godów
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) Obejmuje okres realizacji od 1 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.
2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych
wytworzonych w budynkach należących do Gminy Godów.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych z budynków gminnych niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów do Instalacji Komunalnej,
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Wykonawca zobowiązany jest do: a) dysponowania bazą magazynowo – transportową, która musi spełniać
wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
gospodarowaniu odpadami (Dz. U. z 2009 r. Nr 104 poz. 868).
b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów bezpośrednio do instalacji komunalnych,
c) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa
w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701).
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby osoby wykonujące następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia były wykonywane na podstawie umowy o pracę:
— kierowcy pojazdów zbierających odpady,
— pracownicy obsługujący śmieciarkę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ oraz załącznikach.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 23
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustaw Prawo
zamówień publicznych. Z uwagi na możliwość składania przez właścicieli nieruchomości korekt deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowych deklaracji, Zamawiający, zgodnie
z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji,
polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu odbierania wytworzonych odpadów.
Przewidywane zmiany nie są zależne od Zamawiającego a wynikają ze zmieniających się potrzeb wytwórców
odpadów. Dlatego też dokładna ilość odpadów nie jest możliwa do przewidzenia, w związku z powyższym
szacowana ilość wytwarzanych odpadów ogółem może ulec zwiększeniu o 20 %.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium cena – 60 %
2) Kryterium emisja spalin - spełnienie przez pojazd wyszczególniony przez Wykonawcę dla warunku
określonego w pkt.5.1.3.2 ppkt. a), b) siwz dla części II realizujący przedmiot zamówienia spełniający
wymagania powyżej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin – 40 %
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek dla części I i II
O udzielenie zamówienia mogą ubiega się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i
siwz.
— posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w
zakresie transportu odpadów o kodach odpadów objętych przedmiotem zamówienia,
— posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godów, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września
1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia,
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni
oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:
Dla części I i II
7.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy
Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
7.2.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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,
7.2.4 odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
7.2.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7.2.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
7.2.7 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki dla części 1:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują
minimum 1 usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów nie mniejszej niż 2000
Mg/rok, w ramach którego Wykonawca przekazywał wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania do Instalacji Komunalnych.
5.1.3.2 Dysponuje co najmniej następującym sprzętem:
a) Dwa pojazdy specjalistyczne – bezpylne (śmieciarka) o DMC nie większej niż 26 t spełniający normę emisji
spalin co najmniej EURO 4 do wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz popiołów
paleniskowych,
b) Jeden pojazd specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o DMC pojazdu nie większej niż 8,5 t spełniający
normę emisji spalin co najmniej EURO 4 do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz popiołów paleniskowych z miejsc o utrudnionym dojeździe oraz dróg o małej nośności,
c) Jeden samochód (hakowiec) do wywozu kontenerów KP-7, KP-10,
d) Dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych, w tym jeden do odbioru odpadów z miejsc
o utrudnionym dojeździe oraz dróg o małej nośności,
Wymaga się, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego, zgodnie z odrębnymi
przepisami. Właściciel pojazdów powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych pojazdów do
ruchu drogowego. Pojazdy winne być oznakowane nazwa firmy oraz danymi adresowymi.
Warunki dla części 2:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują
minimum 1 usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w
ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów nie mniejszej niż mniejszej
niż 60 Mg/rok, w ramach którego Wykonawca przekazywał wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji komunalnych.
Dysponuje co najmniej następującym sprzętem:
a) Jeden pojazd specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o DMC nie większej niż 26 t spełniający normę emisji
spalin co najmniej EURO 4 do wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz popiołów
paleniskowych.
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b) Jeden pojazd specjalistyczny – bezpylny (śmieciarka) o DMC pojazdu nie większej niż 8,5 t spełniający
normę emisji spalin co najmniej EURO 4 do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz popiołów paleniskowych z miejsc o utrudnionym dojeździe oraz dróg o małej nośności,
c) Jeden samochód (hakowiec) do wywozu kontenerów KP-7, KP-10,
d) Jeden pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych, z miejsc o utrudnionym dojeździe oraz dróg
o małej nośności.
Wymaga się, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego, zgodnie z odrębnymi
przepisami. Właściciel pojazdów powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych pojazdów do
ruchu drogowego. Pojazdy winne być oznakowane nazwą firmy oraz danymi adresowymi.
Szczegóły dla części I i II zawarte w SIWZ w pkt 5.1.3 SIWZ
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorach umów, które stanowią załącznik 3 i 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, 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 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
We wszystkich przypadkach określonych powyżej wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Pozostałe zmiany zawarto w SIWZ oraz we wzorach umów stanowiących załącznik do SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 09:00
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IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Sali posiedzeń Zamawiającego. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną
otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców. Transmisja on – line z otwarcia ofert dostępna będzie na
stronie internetowej Zamawiającego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, dla danej części zamówienia.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Rok 2022
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zmawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o
której mowa w art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: cz. 1 – 100.000,00, cz. II 2.000,00
Jeżeli wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa:
2.1 w pkt 7.2.1 siwz - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, i 21 ustawy Pzp;
2.2 w pkt 7.2.2 – 7.2.4 siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia 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.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1 i pkt 2.2 lit. b uwag do pkt 7 siwz powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2.2 lit. a uwag do pkt 7 siwz powinien być wystawiony nie
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2 uwag do punktu 7 SIWZ
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. Przepis pkt 3 uwag do punktu 7 SIWZ stosuje się. 5.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.
6.W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.1 SIWZ, składa dokument –
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 uwag do punktu 7 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.
Pozostałe informacje dotyczące składania dokumentów, Klauzuli RODO, itp zawarto w SIWZ dostępnej https://
godow.bip.net.pl nr post FZ-ZP.271.1.4.2020
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Wraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
i skarg do sądu na wyroki Izby. Szczegółowe informacje w zakresie odwołania i skarg mają zastosowanie
przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się wyłącznie wobec czynności:
— określenia warunków udziału w postępowaniu,
— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
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— odrzucenia oferty odwołującego,
— opisu przedmiotu zamówienia,
— wyboru najkorzystniejszej oferty.
Informacje dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie pdf, i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został
opisany w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia,,Załącznik stanowiącym
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowaną do jednego
pliku archiwum (ZIP).
Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku
archiwum (ZIP).
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zamiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap i udostępnionych
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania ofert został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej
na miniPortalu Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać oferty.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2020
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