Ogłoszenie nr 603263-N-2020 z dnia 2020-10-28 r.
Urząd Miejski w Jedwabnem: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, krajowy numer identyfikacyjny
00052737400000, ul. ul. Żwirki i Wigury 3 , 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, państwo Polska,
tel. 86 2172040, e-mail burmistrz@jedwabne.pl, faks 86 2172040.
Adres strony internetowej (URL): www.jedwabne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.jedwabne.powiatlomzynski.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:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne"
Numer referencyjny: BIOŚ.271.5.2020
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: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(zmieszanych odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych oraz odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie) zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania porządku i czystości w gm.
Jedwabne, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa
Podlaskiego zwanego dalej WPGO, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.), (zwaną dalej

u.u.c.p.g.) oraz ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797z
późn. zm.) (w szacunkowej ilości ok. 1200,00 Mg rocznie) od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w Gminie Jedwabne oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zw. dalej PSZOK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykaz
adresów tych nieruchomości, z których będą odbierane odpady zostanie przez Gminę Jedwabne
przekazany Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych
po podpisaniu umowy. Liczba gospodarstw domowych, z których będą odbierane odpady komunalne
może ulegać zmianom w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający podczas realizacji zamówienia
będzie przekazywał Wykonawcy informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania umowy, w
szczególności dotyczące zmian w liczbie i lokalizacji gospodarstw domowych objętych obowiązkiem
odbierania odpadów a także sposobu gospodarowania odpadami przez mieszkańców. Obowiązkiem
Wykonawcy będzie realizacja zamówienia z uwzględnieniem powyższych zmian w ramach
zaoferowanej kwoty wykonania zamówienia. Wykonanie Przedmiotu zamówienia powinno zapewnić
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami u.u.c.p.g., zapisami WPGO oraz ustawą o
odpadach. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje rozdział IV Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90500000-9
90533000-2
90511000-2
90513100-7
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: 2021-12-31
II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z rozdziałem IV: 1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
2) Powyższy obowiązek dotyczy osób wyznaczonych przez wykonawcę lub podwykonawcę t.j.
wyznaczonych pracowników fizycznych wykonujących usługę odbierania, załadunku, transportu
odpadów komunalnych, obsługujących pojazdy przeznaczone do odbioru, załadunku, transportu
odpadów komunalnych, m.in. kierowców tych pojazdów, oraz pracowników umysłowych
uczestniczących w realizacji niniejszego zamówienia (obsługa biura) na okres trwania umowy tj. od
01.01.2021 do dn. 31.12.2021. 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w

pkt. 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia
na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym, niż 3
dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w rozdz. IV pkt. 12, ppkt. 1), 2) SIWZ czynności w trakcie realizacji
zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający za każdy
stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. w rozdz. IV pkt. 12,
ppkt. 1), 2) SIWZ czynności. 6) W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego naruszenia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w rozdz. IV pkt. 12, ppkt. 1), 2) SIWZ czynności, niezależnie od sankcji
przewidzianych w rozdz. IV pkt. 12, ppkt. 5) SIWZ, wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez
zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 7) Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia
wymogów, o których mowa, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy oraz może zawiesić
wykonanie tej części robót z winy wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów. 8) W
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy. 9) Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie obowiązek
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia – odbiór i zagospodarowanie
odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jako działalności, której wykonanie wymaga
spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa oraz podlegającej szczególnej
kontroli.
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 uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1)
Posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i transportowanie odpadów wydane przez właściwy organ
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 2) Posiada wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Jedwabne prowadzonego przez Burmistrza Jedwabnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Warunek ten zostanie uznany
za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi kopię wpisu do rejestru oraz zezwolenia na transport
odpadów wynikający z ustawy o odpadach.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia
spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1)W
zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
należycie wykonali lub wykonują usługi: - w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz od osób
zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w nieprzerwalnym
okresie co najmniej roku - nieprzerwanie (masa odebranych odpadów może być łączna z dwóch,
trzech gmin). - Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie wykazanych usług poprzez złożenie np.
referencji, protokołów odbioru, kart przekazania odpadów, sprawozdań itp.- z podaniem ilości
odebranych i zagospodarowanych odpadów, dat wykonania i odbiorców. 2)Na potwierdzenie
posiadanego potencjału technicznego zamawiający wymaga wykazania, że wykonawca dysponuje co
najmniej następującym potencjałem technicznym: - co najmniej 2 samochody specjalistyczne –
bezpylne do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - co najmniej 2 samochody
specjalistyczne – bezpylne do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej 1 pojazd
do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - bazą magazynowo – transportową usytuowaną na
terenie Gminy Jedwabne, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, 3) Wykonawca
powinien dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia: - min. 2 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do
kierowania pojazdami ciężarowymi specjalnymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i
co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy, - min. 2 osoby zatrudnionych na umowę
o pracę , które będą bezpośrednio realizować prace związane z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) 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 Pzp, 2) Dokumenty dotyczące
podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia o których
mowa w rozdziale IX SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w rozdziale IX SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym 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. 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą
wymaganą dla tych dokumentów. 5) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 6) Wykonawca (dot. wszystkich
wykonawców którzy złożyli oferty), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu
oświadczenie 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.
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) Kopii aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedwabne, zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 2) Kopii/potwierdzenia wpisu
do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami z nadanym
indywidualnym numerem rejestrowym 3) Zezwolenia na transport i zbieranie odpadów wynikający z
ustawy o odpadach, 4) Wykazu narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
dla wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 5) Wykazu
potwierdzającego posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj.: wykaz, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
należycie wykonali następujące usługi o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego
zamówienia: w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz od osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej
w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w okresie co najmniej roku - nieprzerwanie (masa odebranych
odpadów może być łączna z dwóch, trzech gmin) z podaniem ich wartości, dat wykonania i
odbiorców, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Wykonawca potwierdzi należyte
wykonanie wykazanych usług poprzez złożenie np. referencji, protokołów odbioru, kart przekazania
odpadów, sprawozdań itp. 6) Oświadczenia dla bazy magazynowo –transportowej zgodnie z
załącznikiem nr 8 do SIWZ. 7) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
(według wzoru – załącznik nr 10 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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 przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15

000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub
kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. W przypadku wnoszenia wadium w
pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Jedwabnem Nr konta: 69 8752 0006 0000 1023 2000 0070, z dopiskiem „Wadium:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w
Gminie Jedwabne - nr sprawy: BIOŚ.271.5.2020”. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem
terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu
środków na rachunek zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez
zamawiającego winno być dołączone do oferty. Wadium musi obejmować okres związania z ofertą. 5.
Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez zamawiającego wykluczony z postępowania o
udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Wadium nie może zawierać żadnych
warunków do spełnienia dla zamawiającego oprócz przewidzianych ustawą PZP. 7. Zwrot wadium
nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1- 4 ustawy Pzp. 8. Utrata wadium następuje w
okolicznościach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 46 ust
4a i 5 Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
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:
Nie
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
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), w
przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a w szczególności: a) zmiany umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany
przepisów prawa, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego, orzeczeń sądowych wpływających na
sposób realizacji umowy, b) zmiany umowy w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa”
oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego
skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, c) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od
realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia
obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania
postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu
zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, d)
zmian częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i liczby poszczególnych frakcji odbieranych odpadów
(liczba odbieranych frakcji zgodnie z SIWZ to 14) oraz rodzaju i ilości dostarczanych worków na
odpady, spowodowanych zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Jedwabne lub zmianą uchwały w sprawie określenia 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, zmianą przepisów regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zmianą stanu prawnego, zmianą przepisów prawa, norm i standardów, e) zmian instalacji wskazanych
§ 5 ust. 3, do których Wykonawca przekazuje odbierane odpady komunalne, f) wprowadzenie do
realizacji usługi podwykonawcę, zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany
warunków umowy z podwykonawcą, g) w związku ze zmianami w zakresie zmiany instalacji
komunalnej, o której mowa w § 5 ust. 3 tabela nr 2 dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, h) zmiana instalacji komunalnej, o której mowa w § 5
ust. 3 tabela nr 2, powodująca wzrost ceny za przyjęcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01, może nastąpić w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa, w
tym zmiany przepisów prawa lokalnego, orzeczeń sądowych lub innych okoliczności (w tym opinii
prawnych), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a także w wyniku zaleceń
Zamawiającego co do miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01. 2. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy
dotyczącej zmiany stawki za odbiór i zagospodarowanie 1Mg, o której mowa w tabeli nr 1 pozycja 1

(tj. stawki za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 200301), w przypadku: a) zmiany ceny za przyjęcie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacjach Komunalnych, b) zmiany
Instalacji Komunalnych, do których Wykonawca przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne o kodzie 20 03 01, powodującej zmianę ceny, o której mowa w lit. a, - jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) uzasadniony wniosek o
zmianę wynagrodzenia wraz dokumentacją potwierdzającą zmianę ceny przyjęcia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 przez Instalację Komunalną (tj. m.in. umowy
zawarte po miedzy Wykonawcą a zarządcami Instalacji Komunalnych) zgłaszany jest w ciągu 30 dni
od zaistnienia okoliczności wymienionych w lit. a - b, d) uzasadnienie, o którym mowa w lit. c winno
zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian opisanych w lit. a - b na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. W wyliczeniach należy uwzględnić koszty, o których mowa w SIWZ
e) wyliczenie o którym mowa w lit. d, powinno uwzględniać odległości między Instalacjami
Komunalnymi a miejscowościami na terenie gminy Jedwabne objętymi SIWZ. f) zmiana
wynagrodzenia wymaga akceptacji Zamawiającego dokonanej pod rygorem nieważności na piśmie i
obowiązuje od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności wymienione w lit. a – b. 3. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą umawiających się stron,
wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
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: 2020-11-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Burmistrz Jedwabnego
Adam Mariusz Niebrzydowski

