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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  GMINA PLEŚNA 33-171 PLEŚNA
240

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) PL217

Adres pocztowy: PLEŚNA 240

Miejscowość:  PLEŚNA Kod pocztowy:  33-171 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 146292832

Osoba do kontaktów:  Marcin Karnia, Marcin Warchoł

E-mail:  gmina@plesna.pl Faks:  +48 146798947

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.plesna.pl/przetargi.htm

Adres profilu nabywcy:  (URL) http://bip.malopolska.pl/ugplesna/

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
„Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna”

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  16

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
PL217

Kod NUTS: 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____
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II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Pleśna, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części:
Część I obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A, który obejmuje następujące
miejscowości: Rzuchowa, Szczepanowice, Dąbrówka Szczepanowska, Lubinka, Janowice.
Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 4500, ilość budynków mieszkalnych: ok. 1400,
Część II obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora B, który obejmuje następujące
miejscowości: Pleśna, Łowczówek, Świebodzin, Rychwałd, Lichwin, Woźniczna.
Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 5500 osoby, ilość budynków mieszkalnych: ok. 1900.
Wywóz odpadów obejmuje:
1. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01
Właściciele nieruchomości zamieszkałych – odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o
pojemności 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli
nieruchomości, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2017 r.
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych odbywać się będzie co dwa tygodnie
zgodnie z harmonogramem wywozu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 15
01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03
Właściciele nieruchomości zamieszkałych selektywna zbiórka odpadów komunalnych realizować będą w
systemie workowym i pojemnikowym:
1) W systemie workowym wprowadza się 4 rodzaje worków:
- żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
- niebieski – papier,
- brązowym – odpady biodegradowalne,
- zielony – szkło,
Worki zapewni Wykonawca. Grubość worków powinna być tak dobrana, aby zapewnić ich szczelność. Worki
muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane
kontaktowe Wykonawcy.
Wywóz odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpośrednio od mieszkańców – 1 raz
w miesiącu, na podstawie harmonogramu wywozu, z zastrzeżeniem, że zbiórka odpadów biodegradowalnych
odbywała się będzie nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
Wykonawca sprawdza, rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe – wyrywkowo. W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (potwierdzonych odpowiednią dokumentacją). Wykonawca
niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży odrębny harmonogram wywozu odpadów biodegradowalnych.
2) System pojemnikowy polegał będzie na gromadzeniu odpadów w pojemnikach typu „dzwon” ustawionych
w każdej miejscowości na szkło, papier, metal oraz pojemników siatkowych na tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe. Pojemniki zapewni Zamawiający.
Wywóz na zlecenie telefoniczne, jednak nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc.
3. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zużyte opony,
materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odzież, tekstylia, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne, detergenty, baterie i akumulatory, drewno zawierające substancje niebezpieczne, Inne
niewymienione, frakcje zbierane w sposób selektywny, - 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 15 01 10*, 16
01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 20 01 10 20 01 11, 20 01 21*,20 01 27*, 20 01 28, 20
01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 37* 20 01 99
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Sektor A
Zbiórka w/w odpadów odbywała się będzie w dwojaki sposób:
a) zbiórka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w niżej wymienionych punktach zbierania
odpadów:
- Rzuchowa - działka nr 535 (teren oczyszczalni) -– 1 kontener
- Janowice – działka nr 734/1 (obok szkoły) – 1 kontener
- Szczepanowice – działka nr 712 (obok boiska) – 1 kontener
Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu.
b) raz w roku (w miesiącu kwiecień) zbiórka na zasadzie wystawki sprzed posesji.
Sektor B
Zbiórka w/w odpadów odbywała się będzie w dwojaki sposób:
a) zbiórka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w niżej wymienionych miejscach:
- Lichwin – działka nr 581/1 (obok szkoły) – 1 kontener
Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu.
Pleśna - działka nr 246/1 (teren dawnej oczyszczalni typu KOS) – punkt stacjonarny czynny 1 raz w tygodniu
co najmniej przez 5 h, w godzinach popołudniowych, na podstawie przedstawionego przez wykonawcę
harmonogramu, przyjmujący następujące odpady: zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i
17 06 03, odzież, tekstylia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty, drewno zawierające substancje
niebezpieczne. Zamawiający dostarczy kontener KP 7, a Wykonawca wyposaży ten punkt w pozostałe,
niezbędne pojemniki do gromadzenia w/w odpadów.
b) raz w roku (w miesiącu kwiecień) zbiórka na zasadzie wystawki sprzed posesji.
Kontenery dla poszczególnych sektorów zapewni Zamawiający. Zamawiający wskazuje miejsce lokalizacji
kontenerów, a ich organizacja, utrzymanie oraz obsługa leży po stronie Wykonawcy. Usługa wykonywana
będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę.
4. 20 01 32, leki inne niż wymienione w 20 01 31
Usługa wywozu dla sektora A odbywać się będzie z Punktu Aptecznego w Janowicach z częstotliwością raz na
kwartał.
Usługa wywozu dla sektora B odbywać się będzie z Apteki Arnika ( na przeciwko Urzędu Gminy) z
częstotliwością raz na kwartał.
5. Przewidywana ilość wszelkich odpadów w ciągu 1 roku:
1) dla sektora A:
a) odpady segregowane – 200 Mg,
b) odpady niesegregowane – 850 Mg,
2) dla sektora B:
a) odpady segregowane – 220 Mg,
b) odpady niesegregowane - 950 Mg.
Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie
przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Ilość
wytworzonych na terenie gminy Pleśna odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ilości mogą ulegać
zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez
wytwórców odpadów.
5. Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” – usługa wykonywana na zlecenie telefoniczne Zamawiającego. Ilość
odpadów ok. 5 Mg/kwartał.
Część III - odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna w kontenerach KP-7oraz koszy ulicznych.
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Przedmiotem postępowania jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna. Odbiór odpadów
komunalnych odbywać się będzie w kontenerach o pojemności 7 m3 z ustawionych w 5 punktach na terenie
Gminy Pleśna oraz z koszy ulicznych.
Wykonawca musi podstawić własne kontenery na okres realizacji zamówienia.
Wykaz miejsc usytuowania kontenerów położonych na terenie Gminy Pleśna:
Pleśna – Parkingi obok Cmentarza – 2 kontenery
Lichwin- Parking obok Cmentarza - 1 kontener
Rzuchowa - Parking obok Cmentarza – 1 kontener
Szczepanowice - Parking obok Cmentarza - 1 kontener
Janowice – Parking obok Cmentarza - 1 kontener
Ogółem – 6 kontenerów o pojemności 7 m3 . Zamawiający szacuje w okresie realizacji zamówienia wywóz ok.
500 kontenerów. Odbiór kontenerów odbywać się będzie na telefoniczne zlecenie Zamawiającego i może ulec
zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Kontenery zapewnia wykonawca o pojemności nie mniejszej niż 7 m3.
Kosze uliczne o pojemności 60 l stanowią własność Zamawiającego ich rozmieszczenie w poszczególnych
sołectwach w Gminie Pleśna przedstawia poniższa tabela:
Lp. Miejscowość Liczba pojemników (koszy) Lokalizacja
1. Pleśna 28 • Centrum Pleśnej obok Urzędu Gminy – 4 szt.,
• Centrum Pleśnej – droga na Batylową - 2 szt.
• Droga gminna Pleśna – Szczepanowice obok Przedszkola w Pleśnej – 1 szt.
• Droga gminna Pleśna – Szczepanowice obok Ośrodka Zdrowia – 1 szt.
• Orlik – 4 szt.,
• Plac zabaw* - 5szt.
• Tablica ogłoszeń przy skrzyżowaniu dróg Pleśna – Łowczów, Pleśna – Piotrkowice – 1 szt.
• Przystanki autobusowe 10 szt.
2. Świebodzin 8 • Centrum wsi – 6 szt.
• Przystanek autobusowy – 2 szt.
3. Lichwin 18 • Centrum wsi 10szt.
• Przystanki autobusowe – 3szt.
• Centrum Pamięci - 5 szt.
4. Rzuchowa 10 • Centrum wsi – 2 szt.
• Na skrzyżowaniu dróg powiatowych – 1 kosz
• Przystanek obok kapliczki – 2 szt.
• Przystanki autobusowe – 5 szt.
5. Dąbrówka Szczepanowska 9 • Przystanki autobusowe – 4szt.
• Centrum wsi - 5 szt. (od stycznia 2020 r.)
6. Janowice 4 • Przystanki autobusowe – 4szt.
7. Woźniczna 4 • Przystanki autobusowe – 3szt.
• Centrum wsi obok sklepu spożywczego – 1 szt.
8. Rychwałd 4 • Przystanki autobusowe – 4 szt.
9. Szczepanowice 10 • Przystanki autobusowe – 8 szt.
• boisko sportowe koło szkoły - 2 szt.
10. Lubinka 5 • Przystanki autobusowe – 5szt.
11. Łowczówek 10 • Przystanki autobusowe – 4szt.
• Droga na stację kolejową obok domu nr 241 – 1 szt.
• Ośrodek "RELAX" - 25 szt. (od kwietnia 2019 r.)
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Razem:
120
1.Opróżnianie koszy odbywać się będzie z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Usługa opróżniania koszy
wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.
2.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy opróżnianiu koszy, a w
szczególności do usunięcia śmieci z jezdni, parkingu lub chodnika, które mogą wypadać podczas opróżniania
koszy i kontenerów.
3.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o uszkodzonych pojemnikach lub
innych nieprawidłowościach występujących w trakcie realizacji zamówienia .
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego
dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów do regionalnej instalacji.
Ilości wywożonych odpadów podana w Części III SIZW mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w
granicach +/-10% zaokrąglonej do pełnej liczby. Z tytułu różnicy w ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie
będzie ponosił dodatkowych kosztów.
Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady i zebrać wszystkie wystawione odpady.
Odbiór odpadów powinien odbywać się w godzinach nie wcześniej niż 6:30.
Wykonawca ma obowiązek realizować niniejszą usługę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami).
Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych muszą być poddane
odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze województwa małopolskiego w instalacjach regionalnych
wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu raz na pół roku sprawozdania z ilości zebranych i
zagospodarowanych odpadów w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego
dotyczy. Forma sprawozdania musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17
czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 934).
W przypadku konieczności wydzielenia innych frakcji odpadów przez ustawodawcę Wykonawca zastosuje to
wydzielenie nieodpłatnie.
Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja pojemników na odpady musi odbywać się w warunkach zapewniających
ochronę środowiska i ochronę sanitarną. Mycie to może odbywać się w miejscu odbierania odpadów wyłącznie
pod warunkiem użycia przez Wykonawcę specjalistycznego sprzętu, tj. samochodu przeznaczonego do mycia
pojemników o szczelnej konstrukcji, zapewniającego odbiór wody z mycia. W przypadku mycia pojemników
poza miejscem odbioru odpadów Wykonawca zapewnia pojemniki zastępcze o takich samych parametrach.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000-2 Usługi związane z odpadami,
90512000-9 Usługi transportu odpadów,
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów,
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami.
6). Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) były zatrudnione
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca winien
zatrudniać wyżej wymienione osoby co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia.
W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego
okresu Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.
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Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub
wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
1)W celu weryfikacji ww. zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienie
zatrudnienia na umowę o pracę lub wykazu pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w
ust 6 wraz z animizowanymi kopiami umów o pracę.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.
2) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust 6,
poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać niezbędnych
dokumentów w tym zakresie. Zamawiający może zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu
możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i
jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w umowie.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000  
Dodatkowe przedmioty 90511200  
 90514000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części razem

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 
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II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  01/01/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  31/12/2020  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
1.W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert,
dla:
Części I w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
Części II w wysokości: 10. 000,00zł( słownie: dziesięć tysięcy złotych),
Części III w wysokości: 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Zamówienie realizowane jest z własnych środków Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wpisu do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) prowadzonego przez Wójta Gminy Pleśna w
zakresie: Część I i Część II
Kod odpadu Rodzaje odpadów
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
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15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Odpady gruzu i betonu
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
20 01 01 Makulatura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
Część III
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek
jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej
niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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dla Części I i II oraz . co najmniej 100 000,00PLN dla
Części III zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na
odbieraniu odpadów komunalnych segregowanych
i niesegregowanych w sposób ciągły przez okres
minimum 12 miesięcy, o łącznej masie: Część I –
500Mg Część II – 500Mg Część III – 50Mg wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, np. sprawozdanie
M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów,
sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami
wtórnymi a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert);
- dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego
następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu
lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami):
-
Część I – co najmniej:
a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem
załadowczym do odbioru odpadów zmieszanych, w tym
co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.
b) jednym samochodem ogólno załadowczy z napędem
na 4 koła,
c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej tj. samochód dostawczy o DMC do 3,5
tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z
trudnodostępnych terenów,
d) jednym pojazdem z urządzeniem HDS do
opróżniania pojemników typu „dzwon” o DMC do 8,5
tony,
Część II - co najmniej:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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a) dwoma pojazdami bezpylnymi z systemem
załadowczym do odbioru odpadów zmieszanych, w tym
co najmniej jeden o DMC do 8,5 t.
b) jednym samochodem ogólno załadowczy z napędem
na 4 koła,
c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej tj. samochód dostawczy o DMC do 3,5
tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z
trudnodostępnych terenów,
d) jednym pojazdem z urządzeniem HDS do
opróżniania pojemników typu „dzwon” o DMC do 8,5
tony,
Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane,
w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi
adresowymi i numerem telefonu podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.
Część III – co najmniej:
a) dwoma pojazdami do przewozu kontenerów KP-7
b) jednym pojazdem bez funkcji kompaktującej
tj.samochodem dostawczy o DMC do 3,5 tony
6.2.Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
6.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
Rozdziale VI 6.1 podpunkt 2) niniejszej SIWZ zostaną
spełnione jeżeli Wykonawcy spełniają te wymagania
łącznie.
6.4 . Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków, o których mowa w
Rozdziale VI 6.1. podpunkt 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w
stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
6.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna
sytuacja”, o której mowa w Rozdziale
VII 7.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku
kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do
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oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
W treści zobowiązania powinien być określony:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu
przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy
przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1
pkt 13-23.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu
o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale VII ustęp
7.4.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. cena 60 6. _____ _____
2. Aspekty środowiskowe 30 7. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
3. Dodatkowe usługi (aspekty
ekologiczne i społeczne)

10 8. _____ _____

4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
Nr sprawy: IKOŚ. 271.21.2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  17/11/2017  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
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Inny:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 17/11/2017        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:10
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o
którym mowa w § 8, dopuszczalna jest w przypadku:
1) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych, tylko w granicach tej zmiany;
2) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty
świadczenia usługi;
3) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania
odpadów;
4) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia
procesu realizacji zamówienia;
5) zmiany wysokości stawki podatku VAT.
2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania
i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego
wpływających na sposób spełnienia świadczenia.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA

Adres pocztowy: ul. Postępu 17

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
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Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA

Adres pocztowy: ul. Postępu 17

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
28/09/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-134152
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna”

Część nr : 1      Nazwa : Część I obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A

1) Krótki opis:
Część I obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A, który obejmuje następujące
miejscowości: Rzuchowa, Szczepanowice, Dąbrówka Szczepanowska, Lubinka, Janowice.
Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 4500, ilość budynków mieszkalnych: ok. 1400,
Wywóz odpadów obejmuje:
1. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01
Właściciele nieruchomości zamieszkałych – odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o
pojemności 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli
nieruchomości, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2017 r.
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych odbywać się będzie co dwa tygodnie
zgodnie z harmonogramem wywozu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 15
01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03
Właściciele nieruchomości zamieszkałych selektywna zbiórka odpadów komunalnych realizować będą w
systemie workowym i pojemnikowym:
1) W systemie workowym wprowadza się 4 rodzaje worków:
- żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
- niebieski – papier,
- brązowym – odpady biodegradowalne,
- zielony – szkło,
Worki zapewni Wykonawca. Grubość worków powinna być tak dobrana, aby zapewnić ich szczelność. Worki
muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane
kontaktowe Wykonawcy.
Wywóz odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpośrednio od mieszkańców – 1 raz
w miesiącu, na podstawie harmonogramu wywozu, z zastrzeżeniem, że zbiórka odpadów biodegradowalnych
odbywała się będzie nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
Wykonawca sprawdza, rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe – wyrywkowo. W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (potwierdzonych odpowiednią dokumentacją). Wykonawca
niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży odrębny harmonogram wywozu odpadów biodegradowalnych.
2) System pojemnikowy polegał będzie na gromadzeniu odpadów w pojemnikach typu „dzwon” ustawionych
w każdej miejscowości na szkło, papier, metal oraz pojemników siatkowych na tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe. Pojemniki zapewni Zamawiający.
Wywóz na zlecenie telefoniczne, jednak nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc.
3. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zużyte opony,
materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odzież, tekstylia, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne, detergenty, baterie i akumulatory, drewno zawierające substancje niebezpieczne, Inne
niewymienione, frakcje zbierane w sposób selektywny, - 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 15 01 10*, 16
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01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 20 01 10 20 01 11, 20 01 21*,20 01 27*, 20 01 28, 20
01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 37* 20 01 99
Sektor A
Zbiórka w/w odpadów odbywała się będzie w dwojaki sposób:
a) zbiórka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w niżej wymienionych punktach zbierania
odpadów:
- Rzuchowa - działka nr 535 (teren oczyszczalni) -– 1 kontener
- Janowice – działka nr 734/1 (obok szkoły) – 1 kontener
- Szczepanowice – działka nr 712 (obok boiska) – 1 kontener
Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu.
b) raz w roku (w miesiącu kwiecień) zbiórka na zasadzie wystawki sprzed posesji.
Kontenery dla poszczególnych sektorów zapewni Zamawiający. Zamawiający wskazuje miejsce lokalizacji
kontenerów, a ich organizacja, utrzymanie oraz obsługa leży po stronie Wykonawcy. Usługa wykonywana
będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę.
4. 20 01 32, leki inne niż wymienione w 20 01 31
Usługa wywozu dla sektora A odbywać się będzie z Punktu Aptecznego w Janowicach z częstotliwością raz na
kwartał.
5. Przewidywana ilość wszelkich odpadów w ciągu 1 roku:
1) dla sektora A:
a) odpady segregowane – 200 Mg,
b) odpady niesegregowane – 850 Mg,
Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie
przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Ilość
wytworzonych na terenie gminy Pleśna odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ilości mogą ulegać
zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez
wytwórców odpadów.
5. Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” – usługa wykonywana na zlecenie telefoniczne Zamawiającego. Ilość
odpadów ok. 5 Mg/kwartał.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000  
Dodatkowe przedmioty 90511200  
 90514000  

3) Wielkość lub zakres:

Wywóz odpadów obejmuje:
1. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01
Właściciele nieruchomości zamieszkałych – odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o
pojemności 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli
nieruchomości, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2017 r.
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych odbywać się będzie co dwa tygodnie
zgodnie z harmonogramem wywozu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 15
01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03
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Właściciele nieruchomości zamieszkałych selektywna zbiórka odpadów komunalnych realizować będą w
systemie workowym i pojemnikowym:
1) W systemie workowym wprowadza się 4 rodzaje worków:
- żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
- niebieski – papier,
- brązowym – odpady biodegradowalne,
- zielony – szkło,
Worki zapewni Wykonawca. Grubość worków powinna być tak dobrana, aby zapewnić ich szczelność. Worki
muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane
kontaktowe Wykonawcy.
Wywóz odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpośrednio od mieszkańców – 1 raz
w miesiącu, na podstawie harmonogramu wywozu, z zastrzeżeniem, że zbiórka odpadów biodegradowalnych
odbywała się będzie nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
Wykonawca sprawdza, rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe – wyrywkowo. W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (potwierdzonych odpowiednią dokumentacją). Wykonawca
niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży odrębny harmonogram wywozu odpadów biodegradowalnych.
2) System pojemnikowy polegał będzie na gromadzeniu odpadów w pojemnikach typu „dzwon” ustawionych
w każdej miejscowości na szkło, papier, metal oraz pojemników siatkowych na tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe. Pojemniki zapewni Zamawiający.
Wywóz na zlecenie telefoniczne, jednak nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc.
3. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zużyte opony,
materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odzież, tekstylia, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne, detergenty, baterie i akumulatory, drewno zawierające substancje niebezpieczne, Inne
niewymienione, frakcje zbierane w sposób selektywny, - 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 15 01 10*, 16
01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 20 01 10 20 01 11, 20 01 21*,20 01 27*, 20 01 28, 20
01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 37* 20 01 99
Sektor A
Zbiórka w/w odpadów odbywała się będzie w dwojaki sposób:
a) zbiórka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w niżej wymienionych punktach zbierania
odpadów:
- Rzuchowa - działka nr 535 (teren oczyszczalni) -– 1 kontener
- Janowice – działka nr 734/1 (obok szkoły) – 1 kontener
- Szczepanowice – działka nr 712 (obok boiska) – 1 kontener
Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu.
b) raz w roku (w miesiącu kwiecień) zbiórka na zasadzie wystawki sprzed posesji.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  01/01/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  31/12/2020  (dd/mm/rrrr)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna”

Część nr : 2      Nazwa : Część II obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora B,

1) Krótki opis:
Część II obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora B, który obejmuje następujące
miejscowości: Pleśna, Łowczówek, Świebodzin, Rychwałd, Lichwin, Woźniczna.
Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 5500 osoby, ilość budynków mieszkalnych: ok. 1900.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000  
Dodatkowe przedmioty 90511200  
 90514000  

3) Wielkość lub zakres:

Wywóz odpadów obejmuje:
1. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01
Właściciele nieruchomości zamieszkałych – odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o
pojemności 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli
nieruchomości, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2017 r.
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych odbywać się będzie co dwa tygodnie
zgodnie z harmonogramem wywozu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 15
01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03
Właściciele nieruchomości zamieszkałych selektywna zbiórka odpadów komunalnych realizować będą w
systemie workowym i pojemnikowym:
1) W systemie workowym wprowadza się 4 rodzaje worków:
- żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
- niebieski – papier,
- brązowym – odpady biodegradowalne,
- zielony – szkło,
Worki zapewni Wykonawca. Grubość worków powinna być tak dobrana, aby zapewnić ich szczelność. Worki
muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane
kontaktowe Wykonawcy.
Wywóz odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpośrednio od mieszkańców – 1 raz
w miesiącu, na podstawie harmonogramu wywozu, z zastrzeżeniem, że zbiórka odpadów biodegradowalnych
odbywała się będzie nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
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Wykonawca sprawdza, rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe – wyrywkowo. W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (potwierdzonych odpowiednią dokumentacją). Wykonawca
niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży odrębny harmonogram wywozu odpadów biodegradowalnych.
2) System pojemnikowy polegał będzie na gromadzeniu odpadów w pojemnikach typu „dzwon” ustawionych
w każdej miejscowości na szkło, papier, metal oraz pojemników siatkowych na tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe. Pojemniki zapewni Zamawiający.
Wywóz na zlecenie telefoniczne, jednak nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc.
3. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zużyte opony,
materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odzież, tekstylia, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne, detergenty, baterie i akumulatory, drewno zawierające substancje niebezpieczne, Inne
niewymienione, frakcje zbierane w sposób selektywny, - 20 03 07, 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 15 01 10*, 16
01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 20 01 10 20 01 11, 20 01 21*,20 01 27*, 20 01 28, 20
01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 37* 20 01 99
Sektor B
Zbiórka w/w odpadów odbywała się będzie w dwojaki sposób:
a) zbiórka w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych w niżej wymienionych miejscach:
- Lichwin – działka nr 581/1 (obok szkoły) – 1 kontener
Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu.
Pleśna - działka nr 246/1 (teren dawnej oczyszczalni typu KOS) – punkt stacjonarny czynny 1 raz w tygodniu
co najmniej przez 5 h, w godzinach popołudniowych, na podstawie przedstawionego przez wykonawcę
harmonogramu, przyjmujący następujące odpady: zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i
17 06 03, odzież, tekstylia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty, drewno zawierające substancje
niebezpieczne. Zamawiający dostarczy kontener KP 7, a Wykonawca wyposaży ten punkt w pozostałe,
niezbędne pojemniki do gromadzenia w/w odpadów.
b) raz w roku (w miesiącu kwiecień) zbiórka na zasadzie wystawki sprzed posesji.
Kontenery dla poszczególnych sektorów zapewni Zamawiający. Zamawiający wskazuje miejsce lokalizacji
kontenerów, a ich organizacja, utrzymanie oraz obsługa leży po stronie Wykonawcy. Usługa wykonywana
będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę.
4. 20 01 32, leki inne niż wymienione w 20 01 31
Usługa wywozu dla sektora B odbywać się będzie z Apteki Arnika ( na przeciwko Urzędu Gminy) z
częstotliwością raz na kwartał.
5. Przewidywana ilość wszelkich odpadów w ciągu 1 roku:
1) dla sektora A:
2) dla sektora B:
a) odpady segregowane – 220 Mg,
b) odpady niesegregowane - 950 Mg.
Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie
przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Ilość
wytworzonych na terenie gminy Pleśna odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ilości mogą ulegać
zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez
wytwórców odpadów.
5. Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” – usługa wykonywana na zlecenie telefoniczne Zamawiającego. Ilość
odpadów ok. 5 Mg/kwartał.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
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Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  01/01/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  31/12/2020  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 28 / 32

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   „Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna”

Część nr : 3      Nazwa : Część III - odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna w kontenerach
KP-7oraz koszy ulicznych.

1) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna. Odbiór odpadów
komunalnych odbywać się będzie w kontenerach o pojemności 7 m3 z ustawionych w 5 punktach na terenie
Gminy Pleśna oraz z koszy ulicznych.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000  
Dodatkowe przedmioty 90511200  
 90514000  

3) Wielkość lub zakres:

Wykonawca musi podstawić własne kontenery na okres realizacji zamówienia.
Wykaz miejsc usytuowania kontenerów położonych na terenie Gminy Pleśna:
Pleśna – Parkingi obok Cmentarza – 2 kontenery
Lichwin- Parking obok Cmentarza - 1 kontener
Rzuchowa - Parking obok Cmentarza – 1 kontener
Szczepanowice - Parking obok Cmentarza - 1 kontener
Janowice – Parking obok Cmentarza - 1 kontener
Ogółem – 6 kontenerów o pojemności 7 m3 . Zamawiający szacuje w okresie realizacji zamówienia wywóz ok.
500 kontenerów. Odbiór kontenerów odbywać się będzie na telefoniczne zlecenie Zamawiającego i może ulec
zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Kontenery zapewnia wykonawca o pojemności nie mniejszej niż 7 m3.
Kosze uliczne o pojemności 60 l stanowią własność Zamawiającego ich rozmieszczenie w poszczególnych
sołectwach w Gminie Pleśna przedstawia poniższa tabela:
Lp. Miejscowość Liczba pojemników (koszy) Lokalizacja
1. Pleśna 28 • Centrum Pleśnej obok Urzędu Gminy – 4 szt.,
• Centrum Pleśnej – droga na Batylową - 2 szt.
• Droga gminna Pleśna – Szczepanowice obok Przedszkola w Pleśnej – 1 szt.
• Droga gminna Pleśna – Szczepanowice obok Ośrodka Zdrowia – 1 szt.
• Orlik – 4 szt.,
• Plac zabaw* - 5szt.
• Tablica ogłoszeń przy skrzyżowaniu dróg Pleśna – Łowczów, Pleśna – Piotrkowice – 1 szt.
• Przystanki autobusowe 10 szt.
2. Świebodzin 8 • Centrum wsi – 6 szt.
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• Przystanek autobusowy – 2 szt.
3. Lichwin 18 • Centrum wsi 10szt.
• Przystanki autobusowe – 3szt.
• Centrum Pamięci - 5 szt.
4. Rzuchowa 10 • Centrum wsi – 2 szt.
• Na skrzyżowaniu dróg powiatowych – 1 kosz
• Przystanek obok kapliczki – 2 szt.
• Przystanki autobusowe – 5 szt.
5. Dąbrówka Szczepanowska 9 • Przystanki autobusowe – 4szt.
• Centrum wsi - 5 szt. (od stycznia 2020 r.)
6. Janowice 4 • Przystanki autobusowe – 4szt.
7. Woźniczna 4 • Przystanki autobusowe – 3szt.
• Centrum wsi obok sklepu spożywczego – 1 szt.
8. Rychwałd 4 • Przystanki autobusowe – 4 szt.
9. Szczepanowice 10 • Przystanki autobusowe – 8 szt.
• boisko sportowe koło szkoły - 2 szt.
10. Lubinka 5 • Przystanki autobusowe – 5szt.
11. Łowczówek 10 • Przystanki autobusowe – 4szt.
• Droga na stację kolejową obok domu nr 241 – 1 szt.
• Ośrodek "RELAX" - 25 szt. (od kwietnia 2019 r.)
Razem:
120
1.Opróżnianie koszy odbywać się będzie z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Usługa opróżniania koszy
wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.
2.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy opróżnianiu koszy, a w
szczególności do usunięcia śmieci z jezdni, parkingu lub chodnika, które mogą wypadać podczas opróżniania
koszy i kontenerów.
3.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o uszkodzonych pojemnikach lub
innych nieprawidłowościach występujących w trakcie realizacji zamówienia .
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego
dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów do regionalnej instalacji.
Ilości wywożonych odpadów podana w Części III SIZW mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w
granicach +/-10% zaokrąglonej do pełnej liczby. Z tytułu różnicy w ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie
będzie ponosił dodatkowych kosztów.
Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady i zebrać wszystkie wystawione odpady.
Odbiór odpadów powinien odbywać się w godzinach nie wcześniej niż 6:30.
Wykonawca ma obowiązek realizować niniejszą usługę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami).
Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych muszą być poddane
odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze województwa małopolskiego w instalacjach regionalnych
wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu raz na pół roku sprawozdania z ilości zebranych i
zagospodarowanych odpadów w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego
dotyczy. Forma sprawozdania musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17
czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 934).
W przypadku konieczności wydzielenia innych frakcji odpadów przez ustawodawcę Wykonawca zastosuje to
wydzielenie nieodpłatnie.
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Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja pojemników na odpady musi odbywać się w warunkach zapewniających
ochronę środowiska i ochronę sanitarną. Mycie to może odbywać się w miejscu odbierania odpadów wyłącznie
pod warunkiem użycia przez Wykonawcę specjalistycznego sprzętu, tj. samochodu przeznaczonego do mycia
pojemników o szczelnej konstrukcji, zapewniającego odbiór wody z mycia. W przypadku mycia pojemników
poza miejscem odbioru odpadów Wykonawca zapewnia pojemniki zastępcze o takich samych parametrach.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  01/01/2018  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  31/12/2020  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 31 / 32

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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