
Ogłoszenie nr 581339-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.  

Gmina Rybno: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z 

zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno w okresie od 01.10.2017–31.03.2020” 

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: Gmina Rybno, krajowy numer identyfikacyjny 75014846600000, 

ul. ul. Długa  20 , 96-514   Rybno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 611 438, e-

mail sekretariat@gminarybno.com, faks 468 611 438.  

Adres strony internetowej (URL): www.gminarybno.com / bip/zamówienia publiczne  

Adres profilu nabywcy:  



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.gminarybno.com / bip/zamówienia 

publiczne  

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)  
Nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.gminarybno.com / bip/zamówienia publiczne  

 

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:  

tak, w formie pisemnej  

Adres:  

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno  

 

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 pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy 

Rybno w okresie od 01.10.2017–31.03.2020”  

Numer referencyjny: RGK.271.9.2017  

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: Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa odbioru i 

zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych 

zmieszanych oraz odpadów segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych na 

terenie gminy Rybno, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób: - zapewniający 

osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz.1289) oraz aktualnie 

obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności: - 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz.2167), - rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U.z 2012r. poz.676) - zgodny z 

zapisami obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z 

uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami z późn. zm. zwanym dalej WPGO, oraz 

uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. Nr 212/2012 

w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 



2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 z późn. zm., - zgodny z obowiązującym w czasie 

trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno.( 

Uchwała Nr XXXIV.152.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno.) W 

niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przez pojęcie właściciela nieruchomości należy 

rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 

osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością. 1. Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej: 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie pojemnikowo-workowy system 

zbiórki odpadów komunalnych: 1.1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 

odpadu 20 03 01): Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z 

pojemników o pojemności 120 l lub 240 l i worków o pojemności 120 l w przypadku 

przepełnienia pojemnika. Częstotliwość odbioru i wywozu niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych – 1 raz na 4 tygodnie, zgodnie z harmonogramem przedłożonym 

przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, w godzinach 

(7.00-20.00). 1.2 Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym 

odpady (kody: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 13, 20 01 

14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 

20 01 30, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99, 20 02 01, 

16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 

04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 

04, 17 08 02, 17 09 04, ex20 03 99, 20 03 07). Częstotliwość odbioru i wywozu - worki z 

odpadami selektywnie zebranymi odbierane będą 1 raz na 4 tygodnie zgodnie z 

harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, w godzinach (7.00-20.00) Odbiór selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie 

workowym. Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych zapewnia Wykonawca. a) Meble, odpady wielkogabarytowe, chemikalia, 

zużyte opony wystawione przez właścicieli przed nieruchomości będą odbierane co najmniej 

2 razy w roku przez Wykonawcę w ustalonych wcześniej terminach w godzinach (7.00-20.00) 

b) Zużyte baterie, akumulatory małogabarytowe będą odbierane przez Wykonawcę z 

wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Rybno na zgłoszenie telefoniczne o zapełnieniu 

pojemników. c) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1 raz na 4 tygodnie. d) Popiół 

będzie odbierany przez podmiot uprawniony co najmniej 1 raz na 4 tygodnie. 1.3 Worki do 

segregacji odpadów powinny posiadać następujące parametry: a) materiał: folia polietylenowa 

LDPE, półprzezroczysta, b) pojemność: minimalna pojemność: 120l., c) kolor: Wykonawca 

powinien zapewnić worki w co najmniej 3 kolorach: - worek niebieski z napisem „Papier” - 

worek zielony z napisem „Szkło” - worek żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” d) 

grubość: zapewniającej odpowiednią wytrzymałość mechaniczną worków, tj. co najmniej 60 

mikronów, e) Oznakowanie-worki winny być opatrzone nadrukiem jednostronnym, na jaki 

rodzaj odpadu są przeznaczone i zawierać informację jakie odpady winny być umieszczane w 

worku. Dodatkowo na workach może widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy. f) Worki 

do selektywnej zbiórki popiołu: - materiał -dowolny, przystosowany do magazynowania tego 

rodzaju odpadu, - pojemność -przystosowana do gromadzenia odpadów w ilości nie większej 

niż 25kg, -oznakowanie -worki winny być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są 

przeznaczone; dodatkowo na workach może widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy. 

Worki do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczać w ilościach zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu. Obowiązkiem 

Wykonawcy będzie uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości 

jednorodzinnych, worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po 



każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie na nieruchomości nowych, pustych worków 

w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tej samej ilości dla danego 

rodzaju co worki odebrane. Dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej i osób, które 

zdeklarowały, iż będą segregować odpady komunalne. 2. Dane ilościowe pozwalające ocenić 

(oszacować) wartość Zamówienia (nie stanowiące limitów zamówienia): Szacuje się, że na 

terenie gminy Rybno istnieje ok. 822 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. 

Powierzchnia Gminy Rybno wynosi 72,84 km2; Liczba mieszkańców zameldowanych na 

terenie gminy Rybno na dzień 31 grudnia 2016r. –3497 osób; Liczba mieszkańców objętych 

systemem gospodarowania odpadami – 3267 osoby. Gmina Rybno posiada na swoim terenie 

ok.100 km dróg. Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej z pojemników 120 i 240l; Ilość 

odpadów odebranych z terenu gminy Rybno, określona na podstawie sprawozdań składanych 

przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w 

roku 2016 wyniosła: Zmieszane odpady komunalne-512,187 Mg; Opakowania ze szkła–7 

Mg; Opakowania z tworzyw sztucznych–62,57 Mg; Odpady zmieszane opakowaniowe-

12,84Mg Odpady wielkogabarytowe-11,42 Mg Przedmiotem zamówienia nie jest objęte 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy z nieruchomości 

niezamieszkałych . Struktura mieszkańców Gminy w zakresie postępowania z odpadami 

komunalnymi ( na dzień 01.08. 2017r.): Udział osób segregujących odpady-96,00% * Udział 

osób niesegregujących odpady-4,00% * Uwaga (*) *-Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany procentu udziału osób niesegregujących i segregujących odpady. Ich procentowy 

udział w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie. Orientacyjna liczba 

nieruchomości z których będą odbierane odpady komunalne - zabudowa jednorodzinna; 1. 

Antosin- liczba nieruchomości – budynków - 27 , liczba punktów odbioru 30, liczba osób 85, 

2. Aleksandrów- liczba nieruchomości – budynków - 28, liczba punktów odbioru 29, liczba 

osób 124, 3. Bronisławy - liczba nieruchomości – budynków - 25, liczba punktów odbioru 27, 

liczba osób 69, 4. Cypriany- liczba nieruchomości – budynków - 41, liczba punktów odbioru 

44, liczba osób 170, 5. Ćmiszew Parcel - liczba nieruchomości – budynków - 19, liczba 

punktów odbioru 23, liczba osób 77, 6. Ćmiszew Rybnowski - liczba nieruchomości – 

budynków - 27, liczba punktów odbioru 29, liczba osób 105, 7. Erminów - liczba 

nieruchomości – budynków - 35, liczba punktów odbioru 42, liczba osób 167, 8. Jasieniec - 

liczba nieruchomości – budynków - 44, liczba punktów odbioru 48, liczba osób 184, 9. Józin - 

liczba nieruchomości – budynków - 24, liczba punktów odbioru 24, liczba osób 96, 10. 

Kamieńszczyzna - liczba nieruchomości – budynków - 21, liczba punktów odbioru 23, liczba 

osób 92, 11. Konstantynów - liczba nieruchomości – budynków - 25, liczba punktów odbioru 

27, liczba osób 112, 12. Karolków Szwarocki - liczba nieruchomości – budynków - 37, liczba 

punktów odbioru 45, liczba osób 148, 13. Karolków Rybnowski - liczba nieruchomości – 

budynków - 27, liczba punktów odbioru 28, liczba osób 112, 14. Koszajec - liczba 

nieruchomości – budynków - 20, liczba punktów odbioru 22, liczba osób 56, 15. Ludwików - 

liczba nieruchomości – budynków - 18, liczba punktów odbioru 20, liczba osób 78, 16. Nowy 

Szwarocin - liczba nieruchomości – budynków - 22, liczba punktów odbioru 26, liczba osób 

94, 17. Nowa Wieś - liczba nieruchomości – budynków - 22, liczba punktów odbioru 25, 

liczba osób 76, 18. Matyldów - liczba nieruchomości – budynków - 27, liczba punktów 

odbioru 33, liczba osób 106, 19. Rybionek - liczba nieruchomości – budynków - 11, liczba 

punktów odbioru 12, liczba osób 48, 20. Rybno - liczba nieruchomości – budynków - 149, 

liczba punktów odbioru 169, liczba osób 531, 21. Sarnów - liczba nieruchomości – budynków 

- 42, liczba punktów odbioru 43, liczba osób 156, 22. Stary Szwarocin - liczba nieruchomości 

– budynków - 20, liczba punktów odbioru 21, liczba osób 98, 23. Wesoła - liczba 

nieruchomości – budynków - 16, liczba punktów odbioru 17, liczba osób 75, 24. Wężyki - 

liczba nieruchomości – budynków - 59, liczba punktów odbioru 66, liczba osób 251, 25. Złota 

- liczba nieruchomości – budynków - 41, liczba punktów odbioru 44, liczba osób 157, Razem 



- liczba nieruchomości – budynków - 822, liczba punktów odbioru 926, liczba osób 3267, 3. 

Obowiązki Wykonawcy: 3.1 W dniu podpisania umowy zostanie przekazany wykaz 

nieruchomości. Na podstawie w/w wykazu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia 

Wykonawca opracuje harmonogram odbioru wywozu odpadów na IV kwartał 2017r. nie 

później niż w ciągu 10 dni od podpisania umowy. Harmonogramy na kolejna lata będą 

sporządzane na podstawie terminów zawartych w harmonogramie w 2017r. W 

harmonogramie Wykonawca uwzględni termin ostatniego odbioru odpadów w ostatnim 

tygodniu miesiąca trwania umowy. 3.2 Wykonawca zobowiązany będzie do dystrybucji 

harmonogramów wśród właścicieli nieruchomości w ciągu 7 dni od ich zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli 

nieruchomości innych dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami (tj.: ulotek, 

ogłoszeń itp.). a)Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów 

komunalnych w niezbędne pojemniki oraz w worki przed pierwszym dniem obowiązywania 

umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest 

dostosować wielkość pojemników do ilości osób zamieszkujących poszczególne 

nieruchomości. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i 

podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego 

warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny 

na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie.Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń 

kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy 

można będzie uznać w szczególności, co najmniej trzykrotne niezastanie właściciela 

nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach, co najmniej 3 dniowych w godzinach 

7.00 do 20.00 b)Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy w formie pisemnej, 

informację o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem 

odbierania odpadów. c)Wykonawca zobowiązany będzie, w zakresie przedmiotu zamówienia 

do monitorowania wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel 

nieruchomości nie dokonuje segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w 

terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do poinformowania 

Zamawiającego w formie pisemnej, o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów 

przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć 

dokumentację w formie fotografii nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z 

dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości i w jakim dniu 

doszło do ustalenia ww. zdarzenia. d)Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o ilości i rodzaju 

wydanych pojemników i worków w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia danego 

miesiąca. e)Wykonawca zobowiązany jest również do przekazywania comiesięcznych 

wykazów w formie papierowej podpisanej przez osobę wskazaną do realizacji umowy 

potwierdzających odbiór odpadów zmieszanych i selektywnych od mieszkańców z 

zaznaczeniem adresu nieruchomości, rodzaju odpadu i ilości odebranych pojemników oraz 

worków. W wykazie tym Wykonawca wskaże również, z której nieruchomości nie zostały 

odebrane odpady (pojemnik czy worki). f)W trakcie wykonywania umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do wyposażenia, zgłaszanych przez Zamawiającego miejsc gromadzenia 

odpadów w niezbędne pojemniki nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

Wykonawca dokona zmiany pojemnika na mniejszy lub większy na wniosek osób 

zamieszkujących daną nieruchomość w uzgodnieniu z Zamawiającym. g)Wykonawca 

odpowiada za informowanie mieszkańców Gminy Rybno o terminach odbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz zasadach ich segregowania. W tym 



celu Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządza harmonogram odbioru odpadów 

komunalnych oraz informacje o zasadach segregowania odpadów. Harmonogram oraz 

informacje o zasadach segregowania odpadów Zamawiający będzie publikował na swojej 

stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wykonawca jest również odpowiedzialny za 

powielanie i dystrybucję do mieszkańców przy pierwszej i każdej kolejnej zmianie 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz informacji o zasadach segregowania. 

h)Wykonawca zobowiązany będzie do zabierania dostawionych przy pojemnikach worków z 

odpadami komunalnymi (właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego 

rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie miesiąca będzie 

niewystarczająca) oraz poinformowania Zamawiającego o miejscach odbioru tego rodzaju 

worków, w celu przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość; 

Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: - zapobiegania wysypywania się 

odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru - Wykonawca jest 

zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników i worków jeśli jest to 

wynikiem jego działalności. i)Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i transportu 

odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości, z których są odbierane 

odpady komunalne będzie znacznie utrudniony z powodu remontów dróg, dojazdów itp. w 

takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów 

realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest obowiązany do realizacji „reklamacji” 

(nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie 

worków na odpady segregowane itp. ) w przeciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia 

e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie 

potwierdzić e-mailem do Zamawiającego. 3.3 Wykonawca odbierający odpady komunalne 

jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów: 

a)Selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 

zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów zgodnie z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami o której mowa w art.17 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach, b)Zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych 

bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 3.3. 

Wykonawca zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia zapewnić osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania zgodnie z: a) ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ), b) ustawą ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987.), c) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1688. ), d) 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 

maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), f) uchwałą nr 211/12 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 roku w sprawie wykonania Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-

2023 z załącznikami, g) przepisami prawa miejscowego. 4. Szczegółowe zasady realizacji 

przedmiotu zamówienia określa wzór umowy ( załącznik nr 1 do siwz)  

 

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2  

Dodatkowe kody CPV:  



Kod CPV 

90512000-9 

90513100-7 

90514000-3 

90533000-2 

 

 

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:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

  
2017-10-01  2020-03-31 

 

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: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony , jeżeli 

Wykonawca wykaże ,że posiada: a) aktualne zezwolenie właściwego organu na transport 

odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 o odpadach https://bzp.uzp.gov.pl/DXR.axd?r=1_35-wnKJe ( tj. Dz.U z 

2016r poz.1987 z późn.zm) b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagany na podstawie 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1289).  

Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty wspólnie prze dwóch lub więcej 

Wykonawców (konsorcjum) spełnienie powyższych wymagań zobowiązani są wykazać tylko 

ci członkowie konsorcjum, którzy będą-faktycznie realizować część zamówienia, do którego 

wykonania wymagane jest dane zezwolenie.  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony , jeżeli 



Wykonawca wykaże , że posiada : ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000 

zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony , jeżeli 

Wykonawca wykaże , że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co 

najmniej 1 usługę o wartości min. 500.000,00zł ( pięćset tysięcy zł) brutto, polegającą na 

realizacji co najmniej jednego z zadań takich jak: opróżnianie pojemników na odpady, 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. UWAGA: W przypadku , gdy 

złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny 

spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość , wielkości te 

Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień Publicznych lub w kolejnym 

dniu ,jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosi średnich kursów walut. b) dysponuje 

pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do opróżniania pojemników. Zamawiający 

wymaga by w.w sprzęt transportowy był sprawny technicznie, spełniał wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz U . z 2003r. nr 32 poz.262 z 

późn.zm) i posiadał ważne badania techniczne zgodne z przepisami ustawy Prawo o ruchu 

drogowym oraz ubezpieczenie OC. - 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych, - 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - 1 pojazdem do odbierania odpadów bez 

funkcji kompaktującej. c) dysponuje następującymi osobami przewidzianymi do realizacji 

zamówienia: - co najmniej 2 osoby na stanowisku roboczym - co najmniej 2 osoby 

posiadające niezbędne uprawnienia( potwierdzone zaświadczeniami lub świadectwami 

ukończenia odpowiednich kursów) tj. kierowcy samochodów posiadających prawo jady 

kategorii C . Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania warunków o których mowa w 

wyżej wymienionym podpunkcie c) przez tą samą osobę.  

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: 

Tak  

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 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:  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: a) odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. b) zaświadczenie 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 grzywną, a w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu. c) zaświadczenie 

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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; d) informację z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w at. 24 ust.1 pkt 13, 14, i 21 ustawy, 

oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy , wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) oświadczenia Wykonawcy: - o braku 

wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - o braku orzeczenia 

wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne) 

- 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 2016r. poz.716) ( wg wzoru 

stanowiącego zał. Nr 9 do siwz)  

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 zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualne zezwolenie 



właściwego organu na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( tj. Dz.U z 2016r. poz.1987 

z późn.zm) b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagany na podstawie ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1289). c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000 zł ( słownie: pięćset 

tysięcy złotych). d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli 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 zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 

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 

wykonanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (Wzór wykazu 

usług stanowi załącznik nr 5 do siwz;) e) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

pojazdami . (Wzór wykazu pojazdów stanowi zał. nr 6 do siwz.) f) wykaz osób , 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do siwz.) g) 

zobowiązanie lub inny dokument potwierdzając udostępnienie zasobów przez inne podmioty ( 

jeżeli dotyczy), z których musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres 

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na 

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.( Wzór stanowi załącznik nr 

8 do siwz) h) Wykaz instalacji do których będą przekazywane odpady komunalne odbierane 

od właścicieli nieruchomości (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do siwz)  

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)  
Wraz z ofertą ( wzór formularz ofertowy stanowiący zał. nr 2 do siwz.) Wykonawca 

przedkłada: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-(zał. nr 4 do 

siwz ) 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu–(zał. nr 3 do siwz) Wykonawca, który 

powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jaki powołuje się na ich zasoby, 



warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa wyżej. 1.2 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik- pełnomocnictwo do podpisania ofert ( w formie oryginału lub potwierdzonej 

notarialnie kopii) podpisanej przez osobę figurującą we właściwym rejestrze ) lub innym 

dokumencie ), jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy. 1.3 W przypadku składania oferty wspólnie przez dwóch lub więcej 

Wykonawców -pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę 

wspólnie w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy ( w 

formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii) 2.Oświadczenie składane po otwarciu 

ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy: Wykonawca w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia: 

zał. nr 10 do siwz).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  

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed 

upływem składania ofert w jednej lub kilku niżej wymienionych form: 1) w pieniądzu (na 

konto Zamawiającego tj. -Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Oddział w Rybnie nr : 14 9283 

0006 0034 0135 2000 0030 ); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w 

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 

2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 3. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w 

sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. Długa 20, 96-514 Rybno. UWAGA: Z treści 

dokumentu wadium składanego w formie niepieniężnej musi wynikać nieodwołalne i 

bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium , na pisemne ( pierwsze) żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy. Dokument ten musi 

również zawierać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji , przy czym termin ten nie 

może być krótszy niż termin związania ofertą. 4.Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego zgodnie z przesłankami art.46 ust.5 

ustawy, pozostali Wykonawcy zgodnie z przesłankami art.46 ust.4a ustawy. 5. Zasady zwrotu 

wadium reguluje art.46 ustawy.  

 

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  

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  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

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:  

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 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:  
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:  

 

Czas trwania:  

 

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 60,00 

Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamowienia 

kierowców pojazdów 
10,00 

Termin płatności 30,00 

 

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 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:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: Nie  

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:  

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie w razie 

zaistnienia następujących okoliczności: 1) klęski żywiołowe; 2) inne warunki atmosferyczne 

odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy; 3) 

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 

niemożliwością wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub wykonywania czynności 

przewidzianych niniejszą umową. 3.W przypadkach, o których mowa w ust. 2: 1) 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia lub 

niewykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy; 2) Wykonawca 

zobowiązany będzie prowadzić te czynności, których realizacja nie podlega ograniczeniom 

wynikającym z przypadków, o których mowa w ust. 2, chyba że Zamawiający uzna, iż 

prawdopodobne jest tylko częściowe wykonanie czynności, które będą dla niego 

nieprzydatne, 3) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, czy i jakie 

alternatywne środki są możliwe do zastosowania w celu prowadzenia czynności objętych 

niniejszą umową w przypadkach, o których mowa w ust. 2 oraz zobowiązany jest do podjęcia 

działań uzgodnionych w tym zakresie przez obydwie strony.  

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: 2017-09-08, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

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:  
 


