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Ogłoszenie nr 766720-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku: Usuwanie i zagospodarowanie (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych z posesji będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Kłobucku.
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
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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: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, krajowy numer identyfikacyjny
15040266000000, ul. ul. Sportowa 14 , 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 310 03 67,
e-mail biuro@osirklobuck.pl, faks 34 310 03 67.
Adres strony internetowej (URL): www.osirklobuck.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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
www.osirklobuck.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
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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:
Wykonawcy są zobowiązani składać oferty pod rygorem nieważności w formie pisemnej osobiście, za
pomocą operatora pocztowego lub kuriera.
Adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, ul. Sportowa 14, 42-100 Kłobuck

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie i zagospodarowanie (zmieszanych)
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z posesji będących w zarządzie Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kłobucku.
Numer referencyjny: OSiR.251.17.2020
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: Niniejsze
postępowanie obejmuje swoim zakresem usługę polegająca na usuwaniu i zagospodarowaniu
(zmieszanych) odpadów komunalnych w tym odpady z targowisk oraz nieczystości ciekłych z posesji
będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku. 3.1 W ramach niniejszego zamówienia
Wykonawca usługi zobowiązany jest do: 1. Nieodpłatnego dostarczenia (we wskazane miejsca) na
zasadzie umowy użyczenia, pojemników na odpady komunalne w następujących ilościach i o
następujących wielkościach: - 7 pojemników o pojemności 1100 litrów - 3 pojemniki o pojemności 240
litrów - 5 pojemników o pojemności 2500 litrów 2. Odbioru i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów
komunalnych z posesji będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku. 3. Nieodpłatnego
dostarczenia (we wskazane miejsca) na zasadzie umowy użyczenia, 2 przenośnych kabin toaletowych
typu TOI TOI. 4. Serwisowania oraz usuwania nieczystości ciekłych z przenośnych kabin toaletowych typu
TOI TOI. 5. Opróżniania zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego w Libidzy przy Wiejskim Ośrodku
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Sportu i Rekreacji przy pomocy wozu asenizacyjnego o pojemności 5 m3. 3.2 Częstotliwość odbioru
odpadów komunalnych: 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1) Kłobuck, ul.
Sportowa 14 - 1 pojemnik 1100 l. wywóz w miesiącach: I, II, III, IV, XI, XII z częstotliwością raz na dwa
tygodnie (piątek), co daje 14 wywozów, 14 pojemników. - 2 pojemniki 1100 l. wywóz w miesiącach: V, VI,
VII, VIII, IX, X z częstotliwością raz w tygodniu (piątek), co daje 26 wywozów po 2 pojemniki w sumie 52
pojemniki; oraz - 3 pojemniki 240 l, wywóz z częstotliwością raz na 2 tygodnie (piątek), co daje 26
wywozów, 78 pojemników. 2) Kłobuck, ul. Targowa, targowisko miejskie. 20 03 02 (zmieszane) odpady
komunalne). - 5 pojemników 2500 l wywóz z częstotliwością 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek), co daje
104 wywozy, 520 pojemników. Zamawiający wymaga pojemników 2500 l, ze względu na ograniczoną
powierzchnię gniazd na targowisku. 3) Kłobuck, ul. Zamkowa 4 20 03 01Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne - 1 pojemnik 1100 l wywóz z częstotliwością raz w tygodniu, co daje 53 wywozy, 53
pojemniki. 4) Kłobuck, ul. Stawowa zbiornik Zakrzew 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne - 2 pojemniki 1100 l. wywóz w miesiącach V, IX z częstotliwością jeden raz w tygodniu (piątek),
co daje 9 wywozów, 18 pojemników. natomiast w miesiącach VI, VII, VIII wywóz z częstotliwością 2 razy w
tygodniu (poniedziałek, piątek), co daje 26 wywozów, 52 pojemniki. - 1 pojemnik 1100 l wywóz w
miesiącach: I, II, III, IV, X, XI, XII z częstotliwością 1 raz w miesiącu ( połowa miesiąca), co daje 7
wywozów, 7 pojemników. 5) Łobodno, Baza Sportowo-Rekreacyjna, ul. Prusa w Łobodnie 20 03 01
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 pojemnik 1100 l. wywóz z częstotliwością raz w
miesiącu, co daje 12 wywozów, 12 pojemników. 6) Libidza, Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 pojemnik 1100 l. wywóz w miesiącach IV,V,
VI, VII VIII, IX, co daje 6 wywozów, 6 pojemników. 3.3 Częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych:
Nieodpłatne dostarczanie we wskazane miejsca - na zasadzie umowy użyczenia - 2 toalet typu TOI TOI
oraz usuwaniu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, a także utrzymaniu czystości i
opróżnianiu nieczystości ciekłych z znajdujących się na terenie posesji będących w zarządzie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kłobucku. 1) Kłobuck, ul. Stawowa zbiornik Zakrzew Na teren zbiornika należy
dostarczyć i ustawić we wskazanym miejscu, kabinę toaletową typu TOI TOI, którą należy opróżniać z
następującą częstotliwością: - w miesiącach V, VI, i IX - 1 raz w tygodniu (w piątek) co daje 12 wywozów
po 1 kabinie. - w miesiącach VII, VIII – 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek) 18 wywozów po 1 kabinie.
2) Kłobuck, ul. Sportowa 14 Na teren OSiR należy dostarczyć i ustawić we wskazanym miejscu, kabinę
toaletową typu TOI TOI, którą w miesiącach V, VI, VII, VII, IX, X należy opróżniać z częstotliwością raz w
miesiącu, co daje 6 wywozów, po 1 kabinie. 3.4 Częstotliwość opróżniania szamba: 1) Wiejskim Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Libidzy Bezodpływowy zbiornik należy przy pomocy pojazdu asenizacyjnego o
pojemności 5 m3 opróżniać z częstotliwością trzy razy w roku w miesiącach V, VIII, XI, łącznie 15 m3.
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II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90400000-1
90512000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

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

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 04.01.2021 lub zakończenia: 31.12.2021

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
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Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek
jeżeli wykaże że posiada: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck zgodnie z wymogami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010); 2)
aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dnia 2019.04.16. poz. 701) lub
równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym
minimum przedmiot zamówienia; 3) wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami (Rejestr BDO).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek
jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania
doświadczenia - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie; 2. na podstawie art. 22d ustawy
Pzp, za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania potencjału
technicznego Zamawiający będzie uznawał wykazanie przez Wykonawcę, że w celu wykonania
zamówienia publicznego dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem
zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami): a) samochodami specjalistycznymi i innymi spełniającymi wymagania techniczne określone
przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, a przede
wszystkim, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości: - co
najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników
o pojemności 240 l, 1100 l, - co najmniej jeden pojazd asenizacyjny o pojemności co najmniej 5 tys.
litrów przystosowany wywozu nieczystości ciekłych bezpośrednio z szamb bezodpływowych do
punktów zlewnych, b) bazą magazynowo – transportową odpowiednią do przedmiotu zamówienia
usytuowaną i wyposażoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Należy zapewnić, aby baza magazynowo- transportowa była wyposażona w: miejsca
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przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników, miejsce do
magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną
samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie
odpadów, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i
dezynfekcji pojazdów. Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do terenu i/ lub budowli składającej się
na bazę, c) narzędziami lub urządzeniami umożliwiającymi sprzątanie terenu po opróżnieniu
pojemników,
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 4 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
Nie
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) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
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odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne. Wzór wykazu osób stanowi załącznik do SIWZ. 3)oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
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. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej żąda: a) oświadczenia Wykonawcy o wpisie do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie; b) aktualnej decyzji Starosty kłobuckiego zezwalającej na
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w
zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia; c) oświadczenie Wykonawcy o wpisie do
rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (Rejestr BDO) wraz z
podanie numeru rejestrowego. 2. Zamawiający w celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunku
spełniania sytuacji ekonomicznej lub finansowej żąda przedstawienia polisy ubezpieczeniowej OC w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); 3. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunku żąda posiadania zdolności zawodowej w zakresie posiadania potencjału
technicznego złożenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania określonymi zasobami. Z wykazu narzędzi, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ powinno wynikać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował: a) samochodami
specjalistycznymi i innymi w liczbie: - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 240 l, 1100 l, - co najmniej jeden
pojazd asenizacyjny o pojemności co najmniej 5 tys. litrów przystosowany wywozu nieczystości
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ciekłych bezpośrednio z szamb bezodpływowych do punktów zlewnych, b) bazą magazynowo –
transportową odpowiednią do przedmiotu zamówienia usytuowaną i wyposażoną zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz122).
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:
Nie
Informacja na temat wadium

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
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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)
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
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

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

Czas trwania:

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

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

Znaczenie

Cena (C)

60,00

Aspekt środowiskowy 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
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
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: Nie
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:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
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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:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Dopuszcza się możliwość
podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu
umowy zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone
lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT, 2)
wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy. Strony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania
interesów każdej ze stron, będą zmierzać do dostosowania umowy do zmian wynikających z
wprowadzenia nowych przepisów prawa. W takim wypadku, zmiany umowy ograniczać się będą do
konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane
wówczas, gdy przepisy takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący).
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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: 23.12.2020, godzina: 11:30,
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
>
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
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