
Ogłoszenie nr 645138-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.  

Urząd Gminy w Lutocinie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lutocin 

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 Lutocinie, krajowy numer identyfikacyjny 

000541865, ul. ul. Poniatowskiego  1 , 09-317  Lutocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, 

tel. +48236581001, e-mail lutocin@lutocin.i-gmina.pl, faks +48236581002.  

Adres strony internetowej (URL): http://lutocin.i-gmina.pl  

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  



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  

http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2018-roku  

 

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:  

forma pisemna  

Adres:  

Urząd Gminy w Lutocinie, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, 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 z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lutocin  

Numer referencyjny: FIN.271.2.4.2018  

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych (segregowanych i niesegregowanych) z terenu 

gminy Lutocin w 2019 i 2020 roku. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z 

obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Lutocin oraz innymi przepisami prawa. 2. Przedmiot zamówienie obejmuje: 

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz 

segregowanych z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe i budynki 

wielolokalowe) z terenu gminy Lutocin z 23 miejscowości: Boguszewiec, Chrapoń, 

Chromakowo, Dębówka, Elżbiecin, Felcyn, Głęboka, Jonne, Lutocin, Mojnowo, Obręb, 

Parlin, Pietrzyk, Przeradz Nowy, Przeradz Mały, Przeradz Wielki, Psota, Seroki, Siemcichy, 

Swojęcin, Szczypiornia, Szoniec, Zimolza. 2) Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który utworzony jest w 

miejscowości Lutocin. 3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 

opon oraz odpadów niebezpiecznych w cyklu co najmniej 1 raz w roku w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego, 4) Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

w worki na odpady zbierane selektywnie. Worki do selektywnej zbiórki odpadów dla 

mieszkańców zapewnia wykonawca na własny koszt. Uzupełnianie w/w worków następuje 

po każdorazowym ich odbiorze, poprzez pozostawienie nowych, pustych worków w dniu 

odbioru selektywnie zebranych odpadów, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych 

worków. 5) Zapewnienie pojemników oraz kontenerów przeznaczonych na odpady 

zmieszane. Jeśli właściciel nieruchomości nie dysponuje własnym pojemnikiem 



przeznaczonym na odpady zmieszane Wykonawca zobowiązany jest udostępnić odpłatnie 

właściwy rodzaj pojemnika na czas trwania usługi. 6) Wykonawca zobowiązany jest do 

odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach 

spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Lutocin. Wykonawca nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać 

odpadów gromadzonych selektywnie z odpadami zmieszanymi. 7) Odpady komunalne 

zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie Wykonawca zobowiązany jest odbierać od 

właścicieli nieruchomości co najmniej raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem wywozu 

odpadów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości odbioru odpadów 

zmieszanych w okresie letnim na dwa razy w miesiącu. 8) Szczegółowy harmonogram 

odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed 

podpisaniem umowy. W przypadku nieodebrania odpadów z nieruchomości zgodnie z 

uzgodnionym harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest do ich odebrania w ciągu 24 

godzin od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 9) W przypadku stwierdzenia 

przez Wykonawcę, że są nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy, a które nie są 

objęte w bazie prowadzonej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 10) Wykonawca powiadamia Zamawiającego 

w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca ma obowiązek przyjąć je jako 

zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Gminę. 11) Wykonawca 

zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się 

odpadów z kontenerów, pojemników i worków podczas dokonywania odbioru lub transportu 

oraz uprzątnięcia i odbierania odpadów rozsypanych w trakcie zbiórki z miejsc ich 

gromadzenia. 12) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany pojemnika bądź 

kontenera na własny koszt, jeśli uległ on uszkodzeniu z jego winy, w terminie 7 dni od dnia 

złożonego zawiadomienia przez Zamawiającego. 13) W celu realizacji zamówienia 

Wykonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową oraz wyposażenie i 

pojazdy specjalistyczne o odpowiednim stanie technicznym umożliwiające odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 14) Zagospodarowanie odebranych 

odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu dowody potwierdzające 

wykonanie tych czynności. 15) Wykonawca przekazuje raz w miesiącu sprawozdanie z 

realizacji usługi zawierające informacje o ilościach, kodach i sposobach utylizacji. 16) 

Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 17) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania 

umowy wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 18) Wykonawca zobowiązany jest 

do wskazania w ofercie Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 

do których zostaną przekazane odebrane odpady – zmieszane odpady komunalne i odpady 

zielone. 3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 1) Zamawiający, na podstawie art. 29 

ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: a) kierowanie pojazdami odbierającymi i transportującymi odpady, b) 

załadunek i rozładunek odpadów. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający 

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie 

spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie 



potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo naliczenia wykonawcy kar umownych, a w przypadku 

dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa 

naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy. 4. Dodatkowe obowiązki 

Wykonawcy: 1) Porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi 

zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie 

realizacji wywozu, 2) Naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych 

podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych (uszkodzenie chodników, 

punktów do składowania odpadów itp.) 3) Wyposażenie własnych pracowników 

zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy. 4) 

Używanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług: pojazdy te winny być we 

właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający 

łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i 

numeru telefonicznego. 5) Odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy 

dojazd do punktów zbiórki odpadów, domów wielorodzinnych oraz posesji indywidualnych 

będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzenia remontów dróg, dojazdów itp. Wówczas 

skuteczny sposób odbioru odpadów należy uzgodnić z właścicielem posesji. 6) Prowadzenie 

kampanii informacyjnej (poprzez wywieszanie ogłoszeń, zamieszczanie na stronach 

internetowych, itp.) o zmianach terminów wywozów wynikających z przypadających dni 

świątecznych. 7) Wykonywanie usługi w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych 

przeszkód oraz niedogodności. 8) Odbierania odpadów komunalnych: 1) w terminach 

wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, 2) w dni robocze w godzinach od 7:00 

do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, 3) niezależnie od warunków 

atmosferycznych, 4) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji 

odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 9) Ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu 

osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. 10) 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram zbiórki odpadów komunalnych 

przed podpisaniem umowy, który będzie stanowił załącznik do umowy. Sporządzony 

harmonogram wymaga wcześniej akceptacji Zamawiającego. 5. Dane ilościowe 

pozwalające oszacować wartość zamówienia 1) Powierzchnia gminy: 126,03 km2 2) Liczba 

mieszkańców w gminie, objętych usługą odbierania odpadów komunalnych – około 3 905 

osób. 3) Przewidywana ilość właścicieli nieruchomości zobowiązanych do wnoszenia opłat 

(wg gospodarstw domowych) wynosi 1005, w tym selektywną zbiórkę deklaruje ok. 899 

gospodarstw (ok.93% mieszkańców). 4) Wielkość odpadów komunalnych zmieszanych, wg 

obliczeń szacunkowych, wynosi ok. 350 Mg rocznie. 5) Wielkość odpadów segregowanych 

określa się wg obliczeń szacunkowych na ok. 88 Mg rocznie, z podziałem na: a) tworzywa 

sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – 20 Mg, b) szkło – 40 Mg, c) papier i 

tektura – 0,5 Mg, d) meble, zużyte opony i inne odpady wielkogabarytowe – 25 Mg, e) 

odpady niebezpieczne – 1 Mg. f) ulegające biodegradacji – 1,5 Mg  

 

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

90511000-2 

90512000-9 

90513100-7 

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: 2019-01-01   lub 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: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży: - wpis 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Lutocin, zgodnie z 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - zezwolenie na zbieranie 

odpadów oraz transport odpadów na podstawie ustawy o odpadach;  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł;  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) 

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie 

ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie – co najmniej 1 usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 400 Mg na rok z podaniem 

wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że 

usługa została wykonana należycie – zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ. b) dysponuje lub będzie 

dysponować co najmniej 2 pojazdami przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdami przystosowanych do odbioru odpadów 

segregowanych (pojazdy odbierające odpady powinny być wyposażone w urządzenia GPS 

pozwalające Zamawiającemu na kontrolę tras przejazdu) - wg załącznika nr 5 do SIWZ, c) 

dysponuje osobami (kierowcy + obsługa) w ilości zapewniającej świadczenie obsługi 

wywozu odpadów przez zespoły pojazdów wymienionych wyżej - złożenie przez 

Wykonawcę oświadczenia według wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ.  

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:  

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)  

 

 

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:  
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 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 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 grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania 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 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;  

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:  
a) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy 

Lutocin. /Składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie/ b) zezwolenie na 



zbieranie odpadów oraz transport odpadów. c) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, 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 - (zgodnie z pkt. 6.1.3a) SIWZ); d) 

Wykaz narzędzi i urządzeń, którymi będzie realizowane zamówienie - (zgodnie z pkt. 

6.1.3b) SIWZ); e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - (zgodnie z pkt. 6.1.3c) SIWZ); f) Polisę 

ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia - (zgodnie z pkt. 6.1.2) 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)  
1) Formularz ofertowy (na zał. nr 1 do SIWZ); 2) Zaakceptowany projekt umowy (na zał. nr 

8 do SIWZ); 3) Dowód wniesienia wadium; 4) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy  

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  

Oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) w terminie do 15 listopada 2018 roku do godz. 10:00. Wadium należy 

wnieść w formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Wadium 

wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: BS Bieżuń Nr 62 8212 0009 0011 3393 2008 0001 z podaniem 

tytułu: Wadium na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Lutocin”  

 

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:  

 

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:  

 

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 faktury 20,00 

Częstotliwość odbioru odpadów problematycznych  20,00 

 

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:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: a) Zmiany 

prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na zasady odbierania i 

zagospodarowania odpadów, między innymi zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych; b) Zmiany 

wynagrodzenia umownego w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT; c) Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmian kosztów zewnętrznych, 

będących podstawą kalkulacji cenowej, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; d) 

Wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu umowy w zakresie wykonania prac 

w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy oraz 

dostosowania do nowych uregulowań prawnych; e) Zmiana podwykonawców, pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego; f) Zmiany w zakresie sposobu realizacji 

umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób realizacji umowy, 

w tym zmiany przepisów prawa lokalnego (np. regulaminu utrzymania czystości i porządku 

w gminie); Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający musi wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla 

Wykonawcy o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.  

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: 2018-11-15, 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  

> 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:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


