Ogłoszenie nr 627017-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.
Gmina Baligród: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady, połozonych na obszarze Gminy Baligród i ich
zagospodarowanie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baligród, krajowy numer identyfikacyjny 53334000000000,
ul. Plac Wolności 13 , 38-606 Baligród, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
134 684 077, e-mail gmina@baligrod.pl, faks 134 684 077.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.baligrod.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.baligrod.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
http://bip.baligrod.pl/
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:
Nie
Inny sposób:
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, połozonych na
obszarze Gminy Baligród i ich zagospodarowanie.
Numer referencyjny: IX.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady,
położonych na obszarze Gminy Baligród, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród oraz ich
zagospodarowanie – zgodnie z uchwałą rady Gminy Baligród w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Baligród i zagospodarowaniu tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Opis przedmiotu zamówienia: 1) zakres przedmiotu zamówienia – w całym
okresie realizacji zamówienia – obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości - spod każdej
posesji , transport i zagospodarowanie:: a) zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03
01), zgromadzonych w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem „GMINA
BALIGRÓD” - worek czarny – odpady zmieszane nie podlegające segregacji (kod 20 03 01)

b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach oznaczonych
napisem „GMINA BALIGRÓD”, obejmujących: - worek niebieski - papier i tekturę (kod 15
01 01, 20 01 01), - worek zielony - szkło (kod 15 01 07, 20 01 02), - worek żółty - tworzywa
sztuczne (kod 15 01 02, 20 01 39), metal (kod 15 01 04, 20 01 39), opakowania
wielomateriałowe (kod 15 01 05) - worek brązowy - odpady ulegające biodegradacji, w tym
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (kod 20 01 08), c) odpadów komunalnych
gromadzonych w sposób selektywny obejmujących: - odpady wielkogabarytowe (kod 20 03
07), - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( w szczególności kod 20 01 23*, 20 01
35*, 20 01 36), - baterie i akumulatory (w szczególności kod 20 01 33*, 20 01 34), - zużyte
opony (16 01 03); d) odpady wskazane w ppkt c, obejmujące: odpady wielkogabarytowe,
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, opony Wykonawca
zobowiązany będzie odbierać z wyznaczonych punktów dwa razy w roku w miesiącach:
kwiecień i wrzesień, oddzielnym transportem. e) inne odpady nie ulegające biodegradacji –
cmentarne (kod odpadu 20 02 03): wywóz kontenerów 1,1 m3 . 2) Wykonawca będzie
zobowiązany – w całym okresie realizacji zamówienia – odbierać od właścicieli
nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07)
z prowadzonych samodzielnie remontów, w drodze zgłoszenia konieczności odbioru przez
prowadzącego remont, za opłatą uiszczaną przez prowadzącego remont na rzecz Wykonawcy.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru wymienionych w niniejszym punkcie odpadów.
3) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości – spod każdej posesji - każdą zebraną
ilość wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych według
opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu odbioru, uzgodnionego z Zamawiającym.
4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania do instalacji przewidzianej do obsługi regionu. 5)
Wykonawca – podczas realizacji zamówienia – zobowiązany będzie zapewnić osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenia
właścicielom nieruchomości worków służących do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz worków do selektywnej zbiórki w systemie worek
za worek. Na początek realizacji zamówienia worki do segregacji zostaną przekazane
odrębnym porozumieniem przez Zamawiającego. 7) Wybrany Wykonawca – niezwłocznie po
podpisaniu umowy – otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości, z
których odbierane będą odpady. Zamawiający – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia –
będzie przekazywał Wykonawcy informacje o wszystkich zmianach w wykazie, w formie
pisemnej, w terminie do 14 dni roboczych od dnia nastąpienia zmiany. 8) W zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może mieszać selektywnie zebranych
odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli
nieruchomości. 9) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany
będzie do monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. W przypadku stwierdzenia braku
odpowiedniej segregacji odpadów, Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady
komunalne i w terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania odpadów zawiadamia o tym
Zamawiającego. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej i zawiera: dokładny adres
(lokalizację nieruchomości, na której powstają odpady), dzień stwierdzenia nieprawidłowości,
ilość i rodzaj odebranych odpadów, dokumentację zdjęciową. 10) Wykonawca
zobowiązywany jest do spełnienia wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),

tj. dysponuje odpowiednią bazą magazynowo – transportową oraz pojazdami i urządzeniami,
umożliwiającymi realizacje przedmiotu zamówienia. Wykonawca – w zakresie realizacji
zmówienia – zobowiązywany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i
sanitarnego pojazdów i urządzeń służących do odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy i
urządzenia muszą być zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na
zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, a pod koniec dnia roboczego –
opróżnione i zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej. Ponadto,
pojazdy powinny być wyposażone w urządzenia pomiarowe odpadów. 11) Wykonawca
zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań półrocznych, o których
mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z poźn. zm.), w terminach wskazanych w ustawie,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz.
630), a w przypadku zmian, zgodnie z obowiązującymi wzorami. Wykonawca zobowiązany
jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Za
nieosiągnięcie przez Wykonawcę wymaganych poziomów, o których mowa powyżej, zostaną
nałożone kary, których wysokość zostanie wyliczona w sposób określony w art. 9x ust. 3
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jako iloczyn stawki opłaty za
zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290
ustawy Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w
Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania). Wykonawca jest
odpowiedzialny względem Zamawiającego za nienależyte wykonanie zobowiązania, w
szczególności za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w szczególności
Zamawiający w razie poniesienia konsekwencji finansowych (art. 9z ust. 2 i 3 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach) za powyższe dochodzić będzie od Wykonawcy
wyrównania poniesionej kary na zasadach wyrównania szkody. 12) W celu wykonania przez
Zamawiającego obowiązku wnikającego z art 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, tj. sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi, Wykonawca zobowiązany będzie przekazań
Zamawiającemu wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania.
Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazania Zamawiającemu innych informacji
wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli w trakcie realizacji zmówienia, na
Zamawiającego zostanie nałożony obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu
gospodarki odpadami. 13) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania
Zamawiającemu informacji dotyczących monitorowania prawidłowości prowadzenia
zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu – wraz z protokołem
wykonania usług – kart przekazania odpadów do instalacji do odbioru odpadów selektywnie
zebranych za okres jednego miesiąca, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz.
1673) w terminie 14 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 15) Ponadto
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: a) realizacji przedmiotu zamówienia

zgodnie z niniejszą SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i umową; b) przestrzegania
terminów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ i w –
uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym – harmonogramach odbioru odpadów; c)
informowania mieszkańców o terminach odbioru odpadów określonych w – uzgodnionym
uprzednio z Zamawiającym – harmonogramie odbioru w formie: ulotek dostarczanych
mieszkańcom i zarządcom nieruchomości, ogłoszeń umieszczanych na tablicach i słupach
informacyjnych na terenie miasta i wsi, ogłoszeń zamieszczanych w lokalnej prasie,
umieszczenia harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy oraz w inny zwyczajowo
przyjęty sposób, uzgodniony z sołtysami wsi oraz z Zamawiającym; d) przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w trakcie realizacji zamówienia; e)
usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z winy
Wykonawcy, w szczególności: uszkodzeń dróg, chodników, ogrodzeń, altan śmietnikowych,
pojemników na odpady komunalne; f) odbioru i transportu odpadów komunalnych również w
przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości, z których będą odbierane odpady będzie znacznie
utrudniony, w szczególności z powodu remontu dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach
Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu
umowy; g) umożliwiania wstępu na teren bazy magazynowo – transportowej
przedstawicielom Zamawiającego, upoważnionym do przeprowadzania kontroli w zakresie
realizacji postanowień ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach; h) zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej
ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usług
będących przedmiotem zamówienia w ilości minimum jak w ofercie złożonej w postępowaniu
przetargowym; i) odbierania i transportowania odpadów komunalnych zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ, j) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w związku z realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczących w szczególności
mieszkańców objętych przedmiotem zamówienia jak i Zamawiającego. 16) Wykonawca, w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do przestrzegania
obowiązujących przepisów. 17) Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do zmian
w trakcie realizacji zamówienia np. wprowadzenie systemu kodowego, zamówienie, zakup
oraz dostarczenie do mieszkańców worków na odpady zmieszane oraz segregowane.
II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01
2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że : - jest wpisany do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie, - posiada zezwolenie na transport odpadów komunalnych
wydane na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 992 ze zm.), - posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie art.
41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) lub
oświadczenie o zawarciu umowy z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i
zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ocena tego warunku będzie dokonana przez
Zamawiającego na podstawie złożonych w/w dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonana przez
Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wg formuły spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę
polegającą odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż
300 Mg w okresie jednego roku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie
złożonego wykazu usług i dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:
Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- wg załącznika nr 3 do SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. 6.2.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.2.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia, określonych poniżej: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, 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. 6.2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których

mowa: - w ust. 6.2.3. lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, - w ust. 6.2.3. lit b i c, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i 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 - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.2.5. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret drugim, 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 samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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:
Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
według załącznika nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. 6.1.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie
wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej i zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w § 5
ust. 5.2.1: - jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, - posiada zezwolenie na
transport odpadów komunalnych wydane na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), - posiada zezwolenie na przetwarzanie
odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2018 r., poz. 992 ze zm.) lub oświadczenie o zawarciu umowy z podmiotami posiadającymi
odpowiednie instalacje i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, i 5.2.3 SIWZ:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty - wg załącznika nr 6 do SIWZ, 6.1.3. Wykonawca nie jest obowiązany do
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w ust. 6.1.2 lit. a i b, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty : - wypełniony i podpisany
formularz ofertowy - wg wzoru na zał. nr 1 do SIWZ, - dokument potwierdzający wniesienie
wadium.
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 składający oferty zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w
wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek
bankowy: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Lesku Nr 55 8642 1012 2003 1205
0293 0002 z adnotacją „wadium – Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy
Baligród i ich zagospodarowanie” b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do dnia 03.12.2019r. do
godz. 09:00. Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem"
należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz oryginały
dokumentów, należy złożyć razem z ofertą w osobnej kopercie. 3. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Za skuteczne wniesienie
wadium w pieniądzu na konto Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w
dniu otwarcia znajduje się na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu,
zostanie zwrócone 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. 6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium
winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do
zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /

poręczyciela. 7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej
specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a
jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium
wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. W zakresie wadium
obowiązują uregulowania ustawy Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

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

CENA
70,00
TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY 30,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) w
razie zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, 2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki
podatku VAT po dacie zawarcia umowy, 3) zmiany formy organizacyjno-prawnej,
przekształcenia lub połączenia wykonawców. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może
nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
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: 2019-12-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

