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Ogłoszenie nr 574995-N-2020 z dnia 2020-08-18 r.

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard: Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych położonego przy ul. Fabrycznej 6 w Białogardzie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r.
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
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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: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard, krajowy numer identyfikacyjny
33092045200000, ul. 1-go Maja 18 , 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,
tel. (94) 3579 100, , e-mail um.sekretariat@bialogard.info, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.bialogard.info
Adres profilu nabywcy: http://bip.bialogard.info/index.php?id=63706
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://bip.bialogard.info
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.bialogard.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa sie pod rygorem nieważnosci w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, Biuro Obsługi Interesanta (BOI).

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych położonego przy ul. Fabrycznej 6 w Białogardzie w okresie od 1
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Numer referencyjny: IZP.271.1.8.2020
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: 2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.1 Utrzymanie wybudowanego przez Miasto
Białogard punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK),
położonego przy ul. Fabrycznej 6 w Białogardzie, w tym utrzymanie ścieżki edukacyjnej urządzonej w
PSZOK-u, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.; 2.1.2 Prowadzenie PSZOK-u w
terminie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. poprzez świadczenie usług przyjmowania w
PSZOK-u odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (objętych miejskim systemem
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gospodarowania odpadami): a) zamieszkałych, b) mieszanych, które w części stanowią nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne), c) niezamieszkałych, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których są prowadzone wyłącznie publiczne i
niepubliczne przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki objęte systemem oświaty ,o których
mowa w art. 2 pkt 1 - 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz.374), oraz żłobki i kluby
dziecięce, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568), z terenu miasta Białogard, wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach według rodzaju , zgodnie
z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białogard: 1)
papier- odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z
tektury; 2) metale - odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; 3) tworzywa sztuczne odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 4) odpady
opakowaniowe wielomateriałowe; 5) szkło - odpady ze szkła bezbarwne i kolorowe, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła; 6) bioodpady -odpady zielone i opakowaniowe ulegające biodegradacji,
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, części roślin pochodzące z pielęgnacji
terenów zielonych, w tym gałęzie i korzenie drzew, choinki świąteczne; 7) odpady niebezpieczne w
tym: żarówki, świetlówki, tonery itp.; 8) drewno malowane i impregnowane; 9) przeterminowane leki;
10) chemikalia w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, gaśnice, opakowania po chemikaliach,
w tym aerozolach itp.; 11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 12) zużyte
baterie i akumulatory; 13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym: sprzęt AGD, RTV, telefony
komórkowe, ładowarki itp.; 14) meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym urządzenia sanitarne,
dywany, wykładziny, odpady opakowaniowe dużych rozmiarów wykonane z drewna, papieru,
tworzyw sztucznych, metalu, szkła i tekstyliów, itp., 15) zużyte opony powstałe w gospodarstwach
domowych; 16) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w gospodarstwach domowych w tym:
gruz, cegła, beton, styropian budowlany itp.; 17) odpady tekstyliów i odzieży. 2.2 Zakres usług
obejmuje selektywne zbieranie w PSZOK-u niżej wymienionych rodzajów odpadów o kodach: 1)
papier; 20 01 01 Papier 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2) metale; 20 01 40 Metale 15 01 04
Opakowania z metali 3) tworzywa sztuczne; 20 01 39 Tworzywa sztuczne 15 01 02 Opakowania z
tworzyw sztucznych 4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 15 01 05 Opakowania
wielomateriałowe 5) szkło; 20 01 02 Szkło 15 01 07 Opakowania ze szkła 6) bioodpady; 20 02 01
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Bioodpady 7) odpady niebezpieczne 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 16 02 16
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 8) drewno malowane i
impregnowane; 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 9) przeterminowane leki; 20
01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 10)
chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, gaśnice oraz opakowania po chemikaliach, w tym
aerozolach, itp.: 20 01 13* Rozpuszczalniki 20 01 14* Kwasy 20 01 15* Alkalia 20 01 17*
Odczynniki fotograficzne 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne
i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* Oleje i tłuszcze
inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 20 01 27 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w
20 01 19 11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 20 01 99 Inne
niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (igły, strzykawki) 12) zużyte baterie i
akumulatory; 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w
16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01
34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 13) zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny; 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 14) meble i inne odpady
wielkogabarytowe; 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 15) zużyte opony; 16 01 03 Zużyte opony 16)
odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w gospodarstwach domowych; 17 01 01 Odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 02 01 Drewno 17 02 02 Szkło 17 02 03
Tworzywa sztuczne 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 08
02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 04 Zmieszane
odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 17)
odpady tekstyliów i odzieży; 20 01 10 Odzież 20 01 11 Tekstylia 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach lub kontenerach niezbędnych do realizacji
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zamówienia. Ilość, wielkość i przeznaczenie pojemników i kontenerów własności Zamawiającego
przekazanych do realizacji zamówienia określa załącznik nr 15 do SIWZ. 2.3 Wyposażenie PSZOK-u
w dodatkowe kontenery i pojemniki niezbędne do realizacji całego zamówienia, w szczególności na
odpady papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
bioodpady oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 2.4 Ustawienie 3
pojemników o poj. 240 l do selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( papier, szkło, metale i
tworzywa sztuczne) oraz 1 pojemnika o poj. 240 l na odpady niesegregowane na ścieżce edukacyjnej
znajdującej się na terenie PSZOK-u. 2.5 Utrzymywanie stałego oznakowania nazwami zbieranej
frakcji kontenerów i pojemników przeznaczonych do gromadzenia przyjmowanych odpadów,
zapewniających selektywne zbieranie wszystkich rodzajów odpadów wymienionych w pkt 2.1.2
SIWZ. 2.6 Wyposażenie PSZOK-u w wagę o zakresie pomiaru minimalnym od 0 do 50 kg. 2.7
Wyposażenie, do dnia 1 stycznia 2021 r. 7 aptek zlokalizowanych na terenie miasta Białogard, w
szczelne specjalistyczne pojemniki przeznaczone do magazynowania przeterminowanych leków,
oznakowanych informacją o przeznaczeniu i sposobie użytkowania oraz zabezpieczonych przed
dostępem osób postronnych do przeterminowanych leków oraz opróżnianie pojemników i transport
tych odpadów nie rzadziej niż raz w miesiącu do PSZOK-u. Wykaz aptek znajduje się w załączniku nr
17 do SIWZ. 2.8 Przeprowadzenie raz w roku, w terminie ustalonym przez Zamawiającego akcji
odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych wielkogabarytowych
odpadów komunalnych oraz zużytych opon wystawionych przez właścicieli nieruchomości przed ich
nieruchomościami oraz transport wystawionych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. 2.9 Przyjmowanie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, selektywnie
zebranych odpadów z akcji i konkursów ekologicznych, przeprowadzonych na terenie miasta
Białogard. 2.10 Odbieranie na zgłoszenie Zamawiającego małogabarytowych zużytych
elektroodpadów i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z pojemników ustawionych w 15
punktach zbierania elektroodpadów, na terenie placówek, wymienionych w załączniku nr 18 do SIWZ.
2.11 Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem oraz każdorazowe
wydawanie potwierdzenia przyjęcia do PSZOK-u każdego przyjętego odpadu, które określać będzie
rodzaj i masę każdego przyjętego odpadu oraz dane osoby dostarczającej odpady wraz z adresem
nieruchomości, z której odpady dostarczono. 2.12 Przyjmowanie odpadów komunalnych, określonych
w pkt. 2.1.2 od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białogard, w dni powszednie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w godzinach od 8:00 do 15:00 w soboty.
2.13 Zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie z art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
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odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) poprzez przekazywanie bezpośrednio lub za pośrednictwem
innego zbierającego przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów
komunalnych do instalacji odzysku i przetwarzania odpadów, w tym transport bioodpadów o kodzie 20
02 01 wyłącznie do regionalnej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów położonej w
odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego, wskazanej przez Zamawiającego przed dniem
rozpoczęciem realizacji zamówienia, w celu ich zagospodarowania. Wykonawca ponosi koszty
zagospodarowania odpadów zbieranych w PSZOK-u, z wyłączeniem odpadów ulegających
biodegradacji o kodzie 20 02 01, których koszty zagospodarowania ponosi Zamawiający. 2.14
Wykonawca zapewni środki transportu do opróżniania pojemników i kontenerów będących w
posiadaniu PSZOK-u oraz do transportu odpadów komunalnych do miejsc ich zagospodarowania,
określonych w załączniku nr 15 do SIWZ, w tym pojazd z zaczepem do transportu hakowego i
bramowego. 2.15 Utrzymywanie od 1 stycznia 2021 r. oznakowania punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych tablicą informacyjną w pobliżu najbliższej drogi publicznej, zawierające : a)
nazwę punktu: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych”, b) firmę i adres siedziby
prowadzącego punkt, c) informację o godzinach przyjmowania odpadów, d) numery telefonów
kontaktowych. 2.16 Umieszczenie od dnia 1 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Wykonawcy
informacji dotyczących PSZOK-u, w tym: a) nazwę firmy i adres siedziby prowadzącego punkt, b)
informację o godzinach przyjmowania odpadów, c) numery telefonów kontaktowych, d) regulamin
świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiący załącznik
do uchwały Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3667), e) rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białogard, inne informacje o treści dotyczącej przedmiotu
zamówienia, zgłaszanej przez Zamawiającego, oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
2.17 Utrzymywanie: 1) pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów we
właściwym stanie technicznym i sanitarnym, w tym przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał ich
dezynfekcji. 2) przekazanej przez zamawiającego małej architektury i ścieżki edukacyjnej we
właściwym stanie technicznym i sanitarnym, z tym że koszty naprawy pojemników i kontenerów oraz
małej architektury ścieżki edukacyjnej w PSZOK-u w okresie obowiązywania umowy, jeżeli nie będą
objęte gwarancją ponosi Wykonawca. W okresie zamówienia PSZOK: obiekty budowlane,
infrastruktura, założona zieleń oraz wyposażenie PSZOK-u, objęty jest gwarancją, której żądania
wykonania, w stosunku do przedsiębiorcy, który wybudował i wyposażył PSZOK należą do
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Zamawiającego. 3) czynnego monitorowania nieruchomości, 4) środków transportu we właściwym
stanie sanitarnym i technicznym, 5) urządzonych terenów zielonych na terenie PSZOK-u i ich
pielęgnacji, 6) należytej czystości i porządku na terenie PSZOK-u, oraz pozbywanie się odpadów
komunalnych wytworzonych na nieruchomości, w tym z utrzymania ścieżki edukacyjnej poprzez
zawarcie umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Białogardu. 2.18
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na
mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. W
przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń, zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia
szkody bez zbędnej zwłoki. 2.19 Szacowana roczna masa przyjmowanych odpadów przeznaczonych
do zagospodarowania wyniesie ok. 570 Mg. Informację w zakresie rodzaju i ilości odpadów
komunalnych zebranych w PSZOK-u w latach 2018 i 2019 przedstawia załącznik nr 16 do SIWZ. 2.20
Na terenie PSZOK-u zainstalowany jest monitoring. Wykonawca udostępnia utrwalony obraz lub jego
kopię na żądanie Zamawiającego. 2.21 Miasto Białogard dostosuje znajdujący się na terenie PSZOK-u
monitoring do obowiązujących przepisów prawa do końca 2021 r. 2.22 Sporządzenie i przekazanie
Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań / raportów w zakresie rodzaju i ilości/masy/ przyjętych
odpadów w PSZOK-u wraz z danymi osoby dostarczającej odpady z podaniem adresu nieruchomości
z której dostarczono odpady, w tym odrębnie w zakresie ilości odpadów ulegających biodegradacji o
kodzie 20 02 01 przekazywanych do regionalnej instalacji biologicznego przetwarzania wskazanej
przez Zamawiającego. 2.23 Od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego nieruchomości
przy ul. Fabrycznej 6 w Białogardzie, na której znajduje się PSZOK, Wykonawca przejmuje płatności
należności za energię elektryczną oraz za wodę i odprowadzanie ścieków z nieruchomości. 2.24
Wykonawca świadczy usługi w PSZOK-u zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiący załącznik do uchwały Nr XXII/188/2020
Rady Miejskiej Białogardu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3667).
2.25 Wykonawca prowadzi rejestr przypadków odmowy przyjęcia odpadów do PSZOK-u , wskazując
w nim dane osoby, której odmówiono przyjęcia odpadów, przyczynę odmowy, dokumentację
fotograficzną odpadów oraz adres nieruchomości, z której odpady dostarczono. 2.26 Przedmiot
zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 1) ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396, z późn.zm.), 2) ustawą z dnia z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz

18.08.2020, 11:43

Firefox

10 z 25

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4e8caf...

z 2020 r. poz. 150 i 284), 3) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z
późn.zm.), 4) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 z późn. zm.), 5) uchwałą Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej Białogardu z
dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3667), 6) uchwałą Nr
XXII/187/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. ,
poz. 3666). 2.27 Dodatkowe wymogi: 1) Wykonawca zobowiązany jest: a) posiadać wpis do rejestru
przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust.
1 , art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzonego przez
marszałka województwa, zgodnie z przepisami ww. ustawy, b) posiadać zezwolenie na zbieranie
odpadów na nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej 6 w Białogardzie, wydanego na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie wszystkich odpadów objętych przedmiotem
zamówienia określonych w pkt 2.2 SIWZ, na dzień 1 stycznia 2021 r.; c) posiadać wpis do „Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, d) do zawarcia z Zamawiającym
umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej 6 w Białogardzie o pow. 4.300 m2
wraz z infrastrukturą, na której utworzony został PSZOK wraz z obiektami i urządzeniami na niej
zlokalizowanymi na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i płacenia z tego tytułu czynszu w
wysokości ok. miesięcznie 8.300,00 zł, e) ponoszenie kosztów podatku od nieruchomości, na której
zlokalizowany jest PSZOK, którego szacunkowa wysokość w 2021 r. wyniesie ok 47.000 zł. 2.28
Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90.50.00.00– 2 - usługi związane z odpadami;
90.51.10.00– 2 - usługi wywozu odpadów; 90.51.12.00– 4 -usługi gromadzenia odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych; 90.51.20.00–9 - usługi transportu odpadów; 90.53.30.00- 2 usługi gospodarki odpadami. 2.29 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany
jest do zatrudnienia na okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
w zakresie realizacji zamówienia wskazane czynności: - przyjmowanie i ważenie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oddających odpady komunalne do PSZOK, w tym
prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów oraz wymaganej sprawozdawczości, - nadzorowanie
procesów logistycznych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców
oddających odpady komunalne do PSZOK-U oraz związanych z udostępnianiem ścieżki edukacyjnej
zlokalizowanej na terenie PSZOK-u, - informowanie i kierowanie posiadaczy odpadów do miejsc
gromadzenia tych odpadów. 2.30 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania części

18.08.2020, 11:43

Firefox

11 z 25

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4e8caf...

zamówienia w zakresie prowadzenia/ zbierania odpadów komunalnych i utrzymania PSZOK-u
położonego przy ul. Fabrycznej 6 w Białogardzie, w tym utrzymanie ścieżki edukacyjnej urządzonej w
PSZOK-u. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części
zamówienia w zakresie transportu odpadów do miejsc ich zagospodarowania

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90511200-4
90512000-9
90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01 lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-01-01

2021-12-31
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00
PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że w ramach wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu PSZOK-u w ciągu
następujących po sobie 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto lub wykonał 1
usługę zbierania odpadów w ilości nie mniejszej niż 400 Mg rocznie. 2. Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej
jedną osobą uprawnioną do kierowania pojazdem do transportu odpadów komunalnych,
posiadająca prawo jazdy kategorii C, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz posiadającą
co najmniej roczne doświadczenie w zakresie obsługi pojazdu do transportu odpadów. 3.
Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej jednym trwale i czytelnie oznakowanym pojazdem
przystosowanym do transportu odpadów komunalnych oraz pojazdem z zaczepem do transportu
hakowego i bramowego do opróżniania pojemników i kontenerów będących na terenie PSZOK-u.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
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Informacje dodatkowe: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt 4.2.2 i 4.2.3 SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
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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; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, 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; 3. odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji; 4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), według załącznika nr 6 do SIWZ; 5. Uwaga:
Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, czyli dokumenty, o których mowa w pkt
5.3.1-5.3.4, będą musieli złożyć odpowiednio: Wykonawca (w przypadku oferty wspólnej - każdy
ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej) oraz podmioty, na których zasoby powołuje się
Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 6.Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 5.3.1-5.3.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
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samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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:
1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, według załącznika nr 7 do SIWZ; 2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej, wg załącznika nr 10 do SIWZ; 3. informacja
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 4. wykaz 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, z
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
– zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Zamawiający żąda przedstawienia w wykazie jedynie
usług, które potwierdzą spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie 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. 5. wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 9
do SIWZ.
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dowód wniesienia wadium 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
(jeżeli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
(jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem kwalifikowanym, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, o
którym mowa w pkt 8.1 SIWZ: w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100 złotych) 2. Wadium wypłacone zostanie nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze
żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp. 3. Wadium można wnieść w jednej z następujących form: 3.1 pieniądzu; 3.2
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 gwarancjach bankowych; 3.4
gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016, poz. 359). 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
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konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie 85 8562 0007 0003 4308 2000 0040 z
adnotacją wadium w postępowaniu nr IZP 271.1.8.2020. Dowodem wniesienia wadium może być
potwierdzony odcinek wpłaty lub potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu
lub potwierdzony przez Wykonawcę inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty kwoty
wadium załączony do oferty. 5. Wadium musi być wpłacone na tyle wcześnie, aby w terminie
składania ofert kwota wadium znajdowała się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. W
przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy oryginał dokumentu złożyć
wraz z ofertą. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w innej formie niż
pieniądz - w postaci elektronicznej, poprzez wysłanie oryginału dokumentu wadialnego, tj.
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia
(wystawców dokumentu) na adres: um.sekretariat@bialogard.info przed upływem terminu
składania ofert. W tytule wiadomości należy wpisać: wadium w postępowaniu nr IZP.271.1.8.2020.
Dokumenty wadialne w postaci elektronicznej nie mogą zawierać postanowień uzależniających
wygaśnięcie zobowiązań gwaranta/poręczyciela od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do
jego wystawcy. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub
poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien
zawierać następujące elementy: 8.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
– poręczenia (Zamawiającego), gwaranta – poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji –
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 8.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją – poręczeniem, 8.3 kwotę gwarancji – poręczenia, 8.4 termin ważności gwarancji –
poręczenia, 8.5 zobowiązanie gwaranta – poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji – poręczenia
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego
ofertę wybrano: 8.5.1 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 8.5.2
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 8.5.3 zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.6 Zobowiązanie gwaranta – poręczyciela
do: zapłacenia kwoty gwarancji – poręczenia jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6.9 Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 lub 1a ustawy Pzp. 6.10 Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
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lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11 Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 11.1
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie; 11.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 11.3 zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

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:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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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
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zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury 40,00

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
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przeprowadzenia negocjacji Nie
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
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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. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności i
będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 2. Zmiana postanowień umowy w
zakresie odnoszącym się do wynagrodzenia i sposobu realizacji jest dopuszczalna w przypadku: 1)
zmiany przepisów prawa, w tym miejscowego, wpływających na zasady, sposób lub zakres zbierania,
magazynowania i zagospodarowania odpadów; wykonawca zobowiązany jest oszacować wpływ
zmian na wynagrodzenie i przekazać Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie w tym zakresie, 2)
zmiany terminu wykonywania przedmiotu umowy (jego skrócenia) – wynagrodzenie zostanie
obniżone proporcjonalnie do czasu skrócenia wykonywania przedmiotu umowy, 3) zmiany stawki
podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki tego podatku
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wpłynęła na koszty wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w
terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w
którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zmianę kosztów realizacji
umowy, przedstawiając szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od
towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia
złożenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów
realizacji umowy, 4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
pod warunkiem, że zmiana ta wpłynie na koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy. W takim
przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty
wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na koszty realizacji umowy, przedstawiając szczegółowe
wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a kosztami realizacji
Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał
rzeczywisty wpływ zmiany na koszty realizacji umowy, 5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian złożyć do
Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany na koszty
realizacji umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób choćby
poprzez określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru godzin,
które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją zamówienia) i zależności
między zmianą zasad przyznawania a kosztami realizacji umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od
dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie
podlegania lub zmian wysokości składek na koszty realizacji umowy. 3. Zmiany, o których mowa w
ust. 2 pkt 3-5, mogą wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie o kwotę nie
większą niż faktyczna wartość wzrostu wysokości kosztów realizacji przedmiotu umowy,
udokumentowanych przez Wykonawcę. 4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. W przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość
zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących przedmiot umowy do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z
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uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 5, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany
ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy. 7. Nie stanowi podstawy do zmiany umowy oraz
należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji
przetwarzającej dostarczanej do niej odpady komunalne. 8. Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany terminu: 1) o którym mowa w § 2 wzoru umowy- w przypadku gdy Wykonawca nie uzyska
zezwolenia w tym terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności przedłużenia się
procedury wydania zezwolenia przez Starostę Białogardzkiego, 2) o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7,
11 i 15 wzoru umowy– w przypadku zmiany terminu wykonywania przedmiotu umowy, o której
mowa w pkt 1, 3) o którym mowa w § 4 ust. 3 wzoru umowy– w przypadku gdy Wykonawca nie
uzyska zezwolenia w tym terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności
przedłużenia się procedury wydania zezwolenia przez Starostę Białogardzkiego.
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: 2020-08-31, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
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IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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