
Gmina Dzikowiec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 

Dzikowiec od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 2019 rok 

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 Dzikowiec, krajowy numer 

identyfikacyjny 69058169500000, ul. ul. Dworska  62 , 36122   Dzikowiec, 

woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 7442109, e-mail jtecza@vp.pl, faks 0-17 

2274508.  

Adres strony internetowej (URL): www.gminadzikowiec.pl  

Adres profilu nabywcy: www.gminadzikowiec.pl  



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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.gminadzikowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

www.gminadzikowiec.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

http://gminadzikowiec.pl/16-bip.html 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

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:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

Urząd Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec , sekretariat pokój nr 11 

 

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: Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu gminy Dzikowiec od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na 2019 rok  

Numer referencyjny: ZP.271.11.2018  

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: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Dzikowiec. Ogólna 

charakterystyka Gminy Dzikowiec w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów. 

Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec wynosi: ok. 4678 osób 

(zameldowanych wg stanu na dzień 04.11.2018 jest 6555 osób) 1) Na terenie Gminy 

Dzikowiec znajduje się około 1315 nieruchomości . 2) Obszar Gminy wynosi 12 158 ha, w 

skład Gminy Dzikowiec wchodzi 8 miejscowości: 3) Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Lipnica, 

Kopcie, Wilcza Wola, Mechowiec, Osia Góra, Płazówka. 4) W Gminie Dzikowiec w okresie 

od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK zebrano 

następujące ilości odpadów komunalnych (ilości podane są w Mg) : Kod odpadu 15 01 01 – 

opakowania z papieru i tektury – 7,229 Mg Kod odpadu 15 01 02- opakowania z tworzyw 

sztucznych– 5,064 Mg Kod odpadu 150107 – opakowania ze szkła – 54,214 Mg Kod odpadu 

150106 – zmieszane odpady opakowaniowe – 19,134 Mg Kod odpadu 20 03 01 – 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –305,15 Mg Kod odpadu 16 01 03 – zużyte 

opony -2,54 Mg Kod odpadu 17 01 07 -Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06 – 29,68 Mg Razem odpady: 423,011 Mg Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, 



transportu i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych wystawionych i 

przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: 1) zmieszanych 

odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów 2) papieru i tektury, 3) szkła, 4) 

tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych, 5) odpadów ulegających 

biodegradacji. 6) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wyposażenia 

nieruchomości z których odbierane są odpady komunalne w pojemniki: - o pojemności 120 l 

– 1 szt. na kółkach, - w kolorowe worki o pojemności 80-120 l w ilości po 2 szt. z każdego 

rodzaju do gromadzenia odpadów w sposób selektywny z folii LDPE o grubości 

zapewniającej wytrzymałość worków przeznaczonych na gromadzenie odpadów 

selektywnych lub zgodnie z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców: a) żółtego – tworzywa 

sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe b) zielonego – szkło białe i kolorowe, c) 

niebieskiego – papier i tektura, d) brązowego – biodegradowalne. 7) Wykonawca udostępnia 

worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będą przekazywane 

mieszkańcom gminy przy każdym odbiorze w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały 

odebrane. Worki winny być oznaczone odpowiednią informacją o rodzaju gromadzonych w 

nich odpadów, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy i Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do 31 grudnia 2018r. do wyposażenia 

nieruchomości zamieszkałych w odpowiednie pojemniki i worki oraz wyposażenia Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w miejscowości Wilcza 

Wola na działce nr ewid. 1546/1 oraz w miejscowości Nowy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec 

ul. Komunalna 4 na działce nr ewid. 232/2, 233/2 w odpowiednie kontenery w ilości 9 szt. na 

każdy w/w PSZOK o minimalnej pojemności 1100 L w tym na odpady 17 01 01, 17 01 02, 17 

01 03, 17 01 07 , 20 03 07 minimalnej pojemności Kp 7. W PSZOK odbierane będą odpady 

segregowane o kodach: Kod odpadu 20 01 35 –zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki Kod odpadu 20 

01 36 –zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 

200123, 200135 Kod odpadu 20 03 07-odpady wielkogabarytowe Kod odpadu 20 01 08,20 02 

01 –odpady ulegające biodegradacji Kod odpadu 20 01 27,20 01 28 –farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje Kod odpadu 20 01 13–rozpuszczalniki Kod odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 

01 03, 17 01 07 –drobne odpady budowlane i rozbiórkowe Kod odpadu 20 01 99 –popiół z 

gospodarstw domowych Kod odpadu 15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych Kod 

odpadu15 0101- opakowania z papieru i tektury Kod odpadu 15 01 02, 15 01 04 , 20 01 40 -

opakowania z metalu , metale Kod odpadu 16 01 03 – zużyte opony. Obsługę i 

funkcjonowanie PSZOK zapewnia Zamawiający. 8) Częstotliwość odbioru odpadów 

zmieszanych i selektywnych. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów 

komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Dzikowiec z nieruchomości 

zamieszkałych z częstotliwością: a) odpady zmieszane : co najmniej jeden raz w miesiącu, b) 

odpady selektywne : szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe – styczeń, 

marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, grudzień, c) odpady 

selektywne: opakowania z papieru i tektury – raz na kwartał, d) odpady ulegające 

biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone – dwa 

razy w roku w okresie od 01 kwietnia do 31 października, e) odpady ulegające biodegradacji 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych: należy poddawać 

kompostowaniu na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach (nie może to 

powodować uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich),w przypadku braku 

możliwości kompostowania należy je gromadzić w workach, które należy wystawić przed 

posesję w terminie podanym w harmonogramie odbioru odpadów lub dostarczyć 

samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; f) popiół – należy 

dostarczać samodzielnie do Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, g) zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku, lub z Punktu selektywnego Zbierania 



Odpadów Komunalnych, raz na kwartał, a w przypadku przepełnienia i wysypywania 

sukcesywnie, h) odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony- dwa razy w roku, lub z 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, raz na kwartał, a w przypadku 

przepełnienia i wysypywania sukcesywnie, i) odpady budowlane i rozbiórkowe – dwa razy w 

roku, lub z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, raz na kwartał, a w 

przypadku przepełnienia i wysypywania sukcesywnie . j) zużyte opony - dwa razy w roku, lub 

z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, raz na kwartał, a w przypadku 

przepełnienia i wysypywania sukcesywnie . 9) Odbiór odpadów z PSZOK następował będzie 

na zgłoszenie Zamawiającego, w godzinach otwarcia. 1. Wykonawca zobowiązany będzie w 

ramach umowy do przygotowania harmonogramu odpadów oraz do jego dystrybucji wśród 

właścicieli nieruchomości do dnia 31grudnia 2018 r. Wykonawca będzie zobowiązany 

również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z 

Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 2.Wykonawca zobowiązany jest do 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z 

ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

3.Wykonawca jest obowiązany do realizacji "reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości 

odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) 

w czasie nie dłuższym niż zaoferowanym w złożonej ofercie od otrzymania zawiadomienia e-

mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem 

na adres Zamawiającego. 4.Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu 

zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z 

pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 

5.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych w 

PSZOK systematycznie, nie rzadziej niż raz na kwartał aby nie dopuścić do ich przepełnienia 

i wysypywania . Obsługę i funkcjonowanie zapewnia zamawiający. 6.Urządzenia do 

gromadzenia odpadów komunalnych zostaną ustawione przez wykonawcę w miejscach 

uzgodnionych z właścicielami nieruchomości. Jeśli podczas odbierania odpadów 

komunalnych dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, 

wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego 

dostarczenia pojemników na swój koszt. 7.System odbierania odpadów komunalnych nie 

obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

8.Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9.W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki 

na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów na kółkach (szacunkowa ilość pojemników 

1315) oraz worki przeznaczone na surowce wtórne o pojemności od 80-120 litrów w ilości 2 

szt. z każdego rodzaju zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Dostarczenie i ustawienie 

pojemników na odpady zmieszane na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości 

pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w 

trakcie realizacji zamówienia. 10.W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą 

stałe odpady komunalne. 11.Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich 

spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

12.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami 

komunalnymi. 13.Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych 

odpadów komunalnych na legalizowanej wadze własnej lub punkcie w miejscu odbioru 



odpadów. 14.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych 

odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów 

zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w „Planie 

gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego”, oraz do przekazywania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku(Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z 

późn. zm.), o odpadach. 15.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na 

własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii 

regionalnej instalacji. 16.Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku 

ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia wykonawca zobowiązany jest przyjąć 

odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego powiadomienia o tym 

zamawiającego. Do informacji wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumentację 

(protokół z zaistnienia takiego zdarzenia) umożliwiają identyfikację nieruchomości. 

17.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 

wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 

r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania ograniczania masy tych odpadów 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 18.W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich 

ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary 

umownej. 19.Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od 

wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy 

Dzikowiec. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów 

trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) 

poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów 

adresowych o problematycznej lokalizacji. 20.Wykonawca zobowiązany jest: a) posiadać co 

najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji 

kompaktującej trwale i czytelnie oznakować pojazdy w widocznym miejscu z nazwą firmy 

oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, b) 

posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania -

urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, c) aby 

pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania 

techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, d) 

aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na 

zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, e) 

poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą 

zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie 

letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty 

potwierdzające wykonanie czynności, na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z 

odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo- transportowej, f) aby 

konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 

odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, g) 

wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 

opróżnieniu pojemników, dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia 



odpadów komunalnych. 21.Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabranie dostawionych przy 

pojemnikach worków niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi(każdej 

ilości), jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) sprawozdania z 

miejsc odbioru tego rodzaju worków. C. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji 

związanej z realizacją zamówienia: a) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o ilości i rodzaju 

pojemników znajdujących się na nieruchomościach, które obsługuje Wykonawca. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać Zamawiającemu imienny wykaz 

zmian w ilości i rodzaju pojemników, które nastąpiły w danym miesiącu. b) Wykonawca 

będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej sprawozdań 

półrocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

26 lipca 2018r.(Dz. U. z 2018r. poz. 1627) w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych 

odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z 

obowiązującymi wzorami druków. c) W celu umożliwienia sporządzenia przez 

Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie 

przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. 

Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych 

informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji 

zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych 

sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, 

których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. d) Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy 

raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i 

rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów). e) 

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania 

odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych 

zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów, 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych o odpadach.  

 

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

90500000-2 

90533000-2 

90514000-3 

90512000-9 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  



PLN  

(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:  12   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
  2019-01-01 2019-12-31 

 

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: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) 

nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, 2. O udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Minimalne warunki/Opis sposobu 

dokonywania oceny warunków: Określenie warunku: Warunek zostanie spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że posiada: ? działalność prowadzona na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia wymaga posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Dzikowiec, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminie (Dz. U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.), ? jest wpisany do Rejestru 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa o którym mowa w Ustawie o 

odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.), a informacje zawarte w 

tym rejestrze potwierdzają posiadane przez Wykonawcę uprawnienia niezbędne do realizacji 

zamówienia, ? posiada umowę z RIPOK lub instalacją zastępczą na przyjęcie zmieszanych 

odpadów komunalnych, ? jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunków: 

Określenie warunku: Zamawiający w zakresie warunku określa następujące minimalne 

poziomy zdolności. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: - posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej 

przedmiot zamówienia w wysokości nie niższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). W 

celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych 



walutach zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym 

adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunków: 

Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonuje minimum: - jedną usługę odbioru odpadów komunalnych 

zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób 

ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy, o masie minimum 200 Mg; - jednę usługę w 

zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny na 

rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy, o masie 

minimum 100 Mg. z podaniem dla każdej ujętej w wykazie usługi jej wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - dysponuje bazą 

magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Dzikowiec, lub w odległości nie 

większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego 

Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na 

bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy 

muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo – 

transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające 

zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy 

zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo 

– transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, 

pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca 

do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 

legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje 

magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej 

konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności 

te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na 

terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, - dysponuje co najmniej: - 2 

pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o minimalnej 

kubaturze 34m3, - 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych 

odpadów komunalnych, - 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz 

danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli 

nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i 

rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników 

atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu 

bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz 

czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację 

tych danych. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające 

sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w 



urządzenie do ważenia odpadów komunalnych, - wykonawca będzie dysponował dostateczną 

ilością pojemników do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości objętych 

przedmiotem zamówienia. Pojemniki muszą odpowiadać wymogom, o jakich mowa w 

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: Nie  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy 

wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

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:  
Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane do oferty: 1) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału postępowaniu oraz dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i 3. 2. W celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego: 1) koncesji, zezwolenia, licencji 

lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów 

zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) potwierdzających, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego. 3) wykazu 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, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

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:  

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(Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zamawiającemu strony internetowej z 

której Zamawiający pobierze dokument w dniu uzupełnienia dokumentów)  

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)  
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  

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w 

wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być 

wniesione w wybranej przez wykonawcę formie zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wymaganą 

kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego na rachunek bankowy Nr 27 9159 1010 2003 

3000 0039 0006, zaś dowód wniesienia wadium tj. potwierdzenie polecenia przelewu lub 

wpłaty gotówkowej załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie 

pieniądza Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium 

zostanie uznana przez rachunek zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania 

ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument 

wadium należy złożyć w Urzędu Gminy Dzikowiec pokój 23 zaś kserokopię potwierdzoną za 

zgodność dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz 

wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania 

(art.89 ust.1 pkt 7b) ustawy Pzp). Zgodnie z art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp Zamawiający 



zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawca, którego 

oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) 

jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 46 ustawy Pzp. 

 

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:  

 

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 brutto 60,00 

Termin płatności faktury 20,00 



Czas skutecznej interwencji na reklamację 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:  

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są 

następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu 

zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, 2) 

zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na 

dostosowanie zamówienia do zmieniających się przepisów prawnych lub istotnej zmiany 

liczby nieruchomości zamieszkałych z których wywożone są odpady, 3) zmiana terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie leży w 

interesie Zamawiającego, 4) zmiana Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w przypadku uruchomienia nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych na terenie Województwa Podkarpackiego (region północny), 5) 

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 może ulec zmianie, tj. 

obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 

r. poz. 847 z późn. zm.), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. 

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) pkt 1) 

– zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, 2) pkt 2) – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia - pod 

warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto przy zachowaniu standardów świadczenia usługi 

zakładanych dla oferty pierwotnej. 3) pkt 3) – zmiana terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 4) pkt 4) – w przypadku 

uruchomienia nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na 

terenie Województwa Podkarpackiego, 5) pkt 5) – warunkiem dokonania zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest skierowanie do Zamawiającego pisemnego 

wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych 



cen, wskazanie sposobu wyliczenia dotychczasowych cen oraz wpływ zmian na 

wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku określonym 

w ust. 2 pkt. 5 będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia 

odpowiednio: a) nowych stawek podatku od towarów i usług, b) nowej kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za prace, c) nowych zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 5. Nie stanowią zmiany umowy w 

rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku 

bankowego, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, 

PESEL d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy, e) zmiany 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie. 6. Do umów w sprawach 

zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp 

nie stanowią inaczej.  

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: 2018-12-03, 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  

>  

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 

SWIZ 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 28.11.2018 r.  

http://gminadzikowiec.pl/static/img/k02/BIP/zamowienia/Odbieranie%20i%20zagospodarowanie%20odpad%C3%B3w%20komunalnych%20z%20terenu%20gminy%20%20%20Dzikowiec%20od%20w%C5%82a%C5%9Bcicieli%20nieruchomo%C5%9Bci%20zamieszka%C5%82ych%20na%20%202019%20rok%E2%80%9D/SWIZ.pdf
http://gminadzikowiec.pl/static/img/k02/BIP/zamowienia/Odbieranie%20i%20zagospodarowanie%20odpad%C3%B3w%20komunalnych%20z%20terenu%20gminy%20%20%20Dzikowiec%20od%20w%C5%82a%C5%9Bcicieli%20nieruchomo%C5%9Bci%20zamieszka%C5%82ych%20na%20%202019%20rok%E2%80%9D/Zmiana%20Specyfikacji%20Istotnych%20Warunk%C3%B3w%20Zam%C3%B3wienia%2028.11.2018%20r.%20.doc


Załącznik Nr 1 do SIWZ - zmiana formularza ofertowego 28.11.2018 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Załącznik Nr7 do SIWZ 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

http://gminadzikowiec.pl/static/img/k02/BIP/zamowienia/Odbieranie%20i%20zagospodarowanie%20odpad%C3%B3w%20komunalnych%20z%20terenu%20gminy%20%20%20Dzikowiec%20od%20w%C5%82a%C5%9Bcicieli%20nieruchomo%C5%9Bci%20zamieszka%C5%82ych%20na%20%202019%20rok%E2%80%9D/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20do%20SIWZ%20-%20zmiana%20formularza%20ofertowego%2028.11.2018.docx
http://gminadzikowiec.pl/static/img/k02/BIP/zamowienia/Odbieranie%20i%20zagospodarowanie%20odpad%C3%B3w%20komunalnych%20z%20terenu%20gminy%20%20%20Dzikowiec%20od%20w%C5%82a%C5%9Bcicieli%20nieruchomo%C5%9Bci%20zamieszka%C5%82ych%20na%20%202019%20rok%E2%80%9D/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20do%20SIWZ.docx
http://gminadzikowiec.pl/static/img/k02/BIP/zamowienia/Odbieranie%20i%20zagospodarowanie%20odpad%C3%B3w%20komunalnych%20z%20terenu%20gminy%20%20%20Dzikowiec%20od%20w%C5%82a%C5%9Bcicieli%20nieruchomo%C5%9Bci%20zamieszka%C5%82ych%20na%20%202019%20rok%E2%80%9D/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20do%20SIWZ.docx
http://gminadzikowiec.pl/static/img/k02/BIP/zamowienia/Odbieranie%20i%20zagospodarowanie%20odpad%C3%B3w%20komunalnych%20z%20terenu%20gminy%20%20%20Dzikowiec%20od%20w%C5%82a%C5%9Bcicieli%20nieruchomo%C5%9Bci%20zamieszka%C5%82ych%20na%20%202019%20rok%E2%80%9D/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20do%20SIWZ.docx
http://gminadzikowiec.pl/static/img/k02/BIP/zamowienia/Odbieranie%20i%20zagospodarowanie%20odpad%C3%B3w%20komunalnych%20z%20terenu%20gminy%20%20%20Dzikowiec%20od%20w%C5%82a%C5%9Bcicieli%20nieruchomo%C5%9Bci%20zamieszka%C5%82ych%20na%20%202019%20rok%E2%80%9D/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20do%20SIWZ.docx
http://gminadzikowiec.pl/static/img/k02/BIP/zamowienia/Odbieranie%20i%20zagospodarowanie%20odpad%C3%B3w%20komunalnych%20z%20terenu%20gminy%20%20%20Dzikowiec%20od%20w%C5%82a%C5%9Bcicieli%20nieruchomo%C5%9Bci%20zamieszka%C5%82ych%20na%20%202019%20rok%E2%80%9D/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%205%20do%20SIWZ.docx
http://gminadzikowiec.pl/static/img/k02/BIP/zamowienia/Odbieranie%20i%20zagospodarowanie%20odpad%C3%B3w%20komunalnych%20z%20terenu%20gminy%20%20%20Dzikowiec%20od%20w%C5%82a%C5%9Bcicieli%20nieruchomo%C5%9Bci%20zamieszka%C5%82ych%20na%20%202019%20rok%E2%80%9D/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20do%20SIWZ.docx
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