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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126295-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Starogard Gdański: Usługi związane z odpadami
2020/S 053-126295

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Związek Gmin Wierzyca
Krajowy numer identyfikacyjny: 221785748
Adres pocztowy: gen. Władysława Sikorskiego 18
Miejscowość: Starogard Gdański
Kod NUTS: PL638
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Czechura
E-mail: s.czechura@zgwierzyca.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zgwierzyca.bip.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zgwierzyca.bip.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze gmin -
uczestników Związku Gmin Wierzyca
Numer referencyjny: DA.272.1.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:s.czechura@zgwierzyca.pl
https://zgwierzyca.bip.gov.pl/
https://zgwierzyca.bip.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obszar gminy Bobowo
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.2.1 Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.
2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów.
2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
według następujących frakcji:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
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— odpady frakcji „Resztkowe”.
(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - na terenie
gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia,
2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy oferty na część 8
zamówienia,
2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria ceny ofert:
Cena - 60 %
Termin płatności - 20 %
Kolportaż materiałów edukacyjnych - 20 %
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości:
Część 1 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obszar gminy Kościerzyna
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.2.1 Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.
2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów.
2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
według następujących frakcji:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - na terenie
gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia,
2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy oferty na część 8
zamówienia,
2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria ceny ofert:
Cena - 60 %
Termin płatności - 20 %
Kolportaż materiałów edukacyjnych - 20 %
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości:
Część 2 – 25 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obszar gminy Miasta Kościerzyna
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.2.1 Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.
2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów.
2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
według następujących frakcji:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
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2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - na terenie
gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia,
2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy oferty na część 8
zamówienia,
2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria ceny ofert:
Cena - 60 %
Termin płatności - 20 %
Kolportaż materiałów edukacyjnych - 20 %
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości:
Część 3 – 50 000 PLN (słownie złotych pięćdziesiąt tysięcy 00/100),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obszar gminy Lubichowo
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
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zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.2.1 Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.
2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów.
2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
według następujących frakcji:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - na terenie
gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia,
2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy oferty na część 8
zamówienia,
2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria ceny ofert:
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Cena - 60 %
Termin płatności - 20 %
Kolportaż materiałów edukacyjnych - 20 %
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości:
Część 4 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obszar gminy Nowa Karczma
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.2.1 Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.
2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów.
2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
według następujących frakcji:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - na terenie
gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia,
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2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy oferty na część 8
zamówienia,
2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria ceny ofert:
Cena - 60 %
Termin płatności - 20 %
Kolportaż materiałów edukacyjnych - 20 %
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości:
Część 5 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obszar gminy Przywidz
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
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2.2.1 Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.
2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów.
2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
według następujących frakcji:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - na terenie
gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia,
2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy oferty na część 8
zamówienia,
2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria ceny ofert:
Cena - 60 %
Termin płatności - 20 %
Kolportaż materiałów edukacyjnych - 20 %
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Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości:
Część 6 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obszar gminy Skórcz
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.2.1 Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.
2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów.
2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
według następujących frakcji:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - na terenie
gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia,
2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy oferty na część 8
zamówienia,
2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria ceny ofert:
Cena - 60 %
Termin płatności - 20 %
Kolportaż materiałów edukacyjnych - 20 %
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości:
Część 7 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obszar gminy Miasta Skórcz
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.2.1 Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.
2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów.
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2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
według następujących frakcji:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - na terenie
gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia,
2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy oferty na część 8
zamówienia,
2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria ceny ofert:
Cena - 60 %
Termin płatności - 20 %
Kolportaż materiałów edukacyjnych - 20 %
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości:
Część 8 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100),
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obszar gminy Smętowo Graniczne
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.2.1 Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.
2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów.
2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
według następujących frakcji:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - na terenie
gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia,
2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy oferty na część 8
zamówienia,
2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria ceny ofert:
Cena - 60 %
Termin płatności - 20 %
Kolportaż materiałów edukacyjnych - 20 %
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości:
Część 9 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obszar gminy Stara Kiszewa
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.2.1 Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów.
2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów.
2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
według następujących frakcji:
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a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
— odpady frakcji „Papier”,
— odpady frakcji „Szkło”,
— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady frakcji „Bio”,
— odpady frakcji „Resztkowe”.
(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - na terenie
gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia,
2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy oferty na część 8
zamówienia,
2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria ceny ofert:
Cena - 60 %
Termin płatności - 20 %
Kolportaż materiałów edukacyjnych - 20 %
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości:
Część 10 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Posiadanie:
— wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 9 c, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 r. z późn. zm.),
— wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca powinien posiadać wpisu do
rejestru działalności regulowanej w każdej z gmin, na część dotyczącą której, składa ofertę.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia;
2) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną usługę polegającą na odbieraniu, transporcie i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych objętych zakresem zamówienia. Łączna masa odebranych odpadów
w okresie dwunastu kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych nie może być mniejsza niż:
— dla części 1 – 670 Mg,
— dla części 2 – 3750 Mg,
— dla części 3 – 3350 Mg,
— dla części 4 – 1700 Mg,
— dla części 5 – 1300 Mg,
— dla części 6 – 1100 Mg,
— dla części 7 – 800 Mg,
— dla części 8 – 1000 Mg,
— dla części 9 – 1050 Mg,
— dla części 10 – 1300 Mg.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednią
do liczby części masę odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów w okresie dwunastu
kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, odpowiadającą sumie ilości wymaganych dla wybranych przez
Wykonawcę części zamówienia. W przypadku usługi będącej w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie
masy odebranych odpadów w okresie dwunastu kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych dotyczą części
usługi zrealizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie.
b) dysponuje bazą magazynowo – transportową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r. poz. 122). W przypadku składania oferty na więcej
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niż jedną część Wykonawca może wykazać 1 bazę dla wszystkich części, o ile spełnia ona ww. wymagania. W
przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
c) dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/06/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 3.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na
stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2024

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których
Wykonawca polega w trybie art.22a Ustawy.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
a)wykazu 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 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;
b)wykazu narzędzi,wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,potwierdzającego
zdolności techniczne,o których mowa w pkt 4.2 lit.b-c.
c)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,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;
e)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,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;
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f)odpisu 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;
g)zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art.9c,ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
h)zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami,o którym mowa w ustawie o odpadach,w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia,
i)oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy
przysługuje odwołanie.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze środków
określonych w Ustawie.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż
określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2020


