
Rzekuń, dn. 21.12.2018 r.
FPZ.271.15.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Ogłoszenie nr 663718-N-2018 z dnia 2018-12-21 r. 

"Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy
Rzekuń od marca 2019 r. do końca lutego 2020 r."

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie  dotyczy  projektu  lub  programu  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 
O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wyłącznie  zakłady  pracy  chronionej  oraz  wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie  przeprowadza  podmiot,  któremu  zamawiający  powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje  na  temat  podmiotu  któremu  zamawiający  powierzył/powierzyli  prowadzenie
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z  zamawiającymi z  innych państw
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członkowskich  Unii  Europejskiej  –  mające  zastosowanie  krajowe  prawo  zamówień
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzekuń, krajowy numer identyfikacyjny 55066795900000, ul. ul.
Kościuszki  33 , 07411   Rzekuń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7617301 w. 47, e-mail
awierzba@rzekun.net, faks 297 617 302.
Adres strony internetowej (URL): www.rzekun.net 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział  obowiązków  między  zamawiającymi  w  przypadku  wspólnego  przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie  postępowania,  czy  i  w  jakim  zakresie  za  przeprowadzenie  postępowania
odpowiadają  pozostali  zamawiający,  czy  zamówienie  będzie  udzielane  przez  każdego  z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL) 
Tak  
www.rzekun.net 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia 
Tak  
www.rzekun.net 

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: 
firmy kurierskie, Poczta Polska, dostarczenie osobiste do Zamawiającego 
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Adres:  
Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń, pok. 103 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne 
Nie  
Nieograniczony,  pełny,  bezpośredni  i  bezpłatny  dostęp  do  tych  narzędzi  można  uzyskać  pod
adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego:  Zagospodarowanie  odpadów
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rzekuń od marca 2019 r. do końca lutego 2020 r.
Numer referencyjny: FPZ.271.15.2018 
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:  Opis  przedmiotu  zamówienia:  1)  Przedmiotem zamówienia  jest  zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rzekuń od marca 2019 r. do końca lutego
2020 r.  2)  Szczegółowy opis  przedmiotu  oraz zakres  zamówienia:  1.  Przedmiotem zamówienia
objęte jest przyjmowanie i zagospodarowanie następujących odpadów: a) Odpady niesegregowane
(zmieszane) o kodzie 20 03 01 w ilości szacunkowej ok. 1989,76 ton/rok; b) odpady ulegające
biodegradacji (zielone) o kodzie 20 02 01 w ilości szacunkowej ok. 147,82 ton/rok; c) Odpady
segregowane: - papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) w ilości szacunkowej ok. 22,3 ton/rok, -
zmieszane odpady opakowaniowe (kod odpadu 15 01 06) w ilości szacunkowej ok. 156,28 ton/rok,
- opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) w ilości szacunkowej ok. 104,64 ton/rok, - zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 35, 20 01 36) w ilości szacunkowej ok.
17,08 ton/rok, - odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) w ilości szacunkowej ok. 63,18
ton/rok.  2.  Odpady te dostarczane będą przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie
zezwolenia w tym zakresie. W przypadku zmiany przepisów prawa albo Regulaminu utrzymania
czystości gminy Rzekuń, Wykonawca zastrzega możliwość rozdzielenia odpadów dostarczanych
wg.  innego  zestawienia  kodów  odpadów  i/lub  podziału  na  inne  frakcje.  3.  Zagospodarowanie
powyższych odpadów musi być dokonywane przez instalacje przetwarzania odpadów wskazane w
obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego posiadające status
Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów Komunalnych  (dalej  jako:  RIPOK),  które  mogą
obsługiwać region, do którego należy gmina Rzekuń. 4. Zagospodarowanie odpadów ma zostać
potwierdzone  kartą  przekazania  odpadów  rozumianą  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
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Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji  odpadów  (Dz.  U.  z  12.12.2014  r.,  poz.  1973,  dalej  określana  jako  „KPO”,  oraz
zestawieniem kwitów wagowych, potwierdzającym czas i wagę odpadów komunalnych przyjętych
do instalacji.  5. Wskazane w ust. 1 ilości odpadów komunalnych, stanowią wielkość wyliczoną
według zebranych ilości  odpadów z  poprzednich  12 miesięcy,  potwierdzonych sprawozdaniami
przesyłanymi przez RIPOK zagospodarowujący odpady i firmę odbierającą odpady. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do
oszacowanej  ilości,  oraz  prawo  do  zmiany  rodzaju  odpadów  komunalnych  w  zależności  od
faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
6. Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z
2018 r., poz. 992 ze zm.), miejsca operacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych
spełniały  kryteria  technologiczne  –  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art.  143  ustawy
prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018
r.,  poz.  799  ze  zm.)  i  innym  właściwym  przepisom.  7.  Wykonawca  składający  ofertę  na
zagospodarowanie  niesegregowanych  odpadów  komunalnych  (zmieszanych)  i  zielonych
wymienionych  w  ust.  2  pkt.  1  musi  posiadać  instalację  wskazaną  w  Wojewódzkim  Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego jako Regionalną Instalację Przetwarzania
Odpadów  (RIPOK).  8.  Załadunek  odpadów  oraz  transport  odbywać  się  będzie  przy  pomocy
środków zapewnionych przez Zamawiającego i na jego koszt. Wykonawca zapewnia dogodną dla
pojazdu  ciężarowego  drogę  do  miejsca  przyjęcia  odpadów.  9.  Wykonawca  zobowiązuje  się
przyjmować  odpady  od  dostawców  wskazanych  przez  Zamawiającego  w  dni  robocze  od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do
16:00.  10.  Dostawa  odpadów  dokumentowana  będzie  przez  Wykonawcę.  Każdy  wjazd  będzie
zarejestrowany  i  potwierdzony  dokumentem zawierającym datę  przywozu,  rodzaj,  kod  i  wagę
odpadów,  nr  rejestracyjny  pojazdu  i  dane  identyfikacyjne  dostawcy.  Kopię  w/w  dokumentu
otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów. 11. Przyjmowane
odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze. Ważenie musi być potwierdzone
wystawieniem kwitu wagowego. 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane
sprawozdania  określone  obowiązującymi  przepisami  w  sprawie  zagospodarowania  odpadów,  w
terminach  wskazanych  w  tychże  przepisach.  13.  Wykonawca  poinformuje  Zamawiającego  o
wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu
instalacji wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ograniczeniach wynikających z
decyzji  organów  nadzorczych  w  terminie  do  24  godzin  od  momentu  zaistniałych  zdarzeń,
ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może
skutkować naliczeniem kar umownych. 14. Wykonawca oświadcza, że zna i będzie stosować w
czasie  prowadzenia  prac  przepisy dotyczące  ochrony środowiska  naturalnego.  Opłaty i  kary za
przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Zamówienia  norm  określonych  w  odpowiednich  przepisach
dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest
do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a)
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze
zm.), b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2018 r. poz. 1454 ze zm.) c) uchwała nr XLI/258/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada
2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń (Dz. U. z
2017 r., poz. 11825) , d) uchwały nr XLI/259/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez
właściciela  nieruchomości  opłatę  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi zamieszkałych na
terenie  Gminy Rzekuń  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  11826)  ,  e)  Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki
Odpadami,  przyjętego  Uchwałą  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  nr  211/12  z  dnia  22
października  2012  r.  w  sprawie  uchwalenia  Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla
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Mazowsza  na  lata  2012-2017 z  uwzględnieniem lat  2018-2023 z  załącznikami.  3)  Wymagania
dotyczące przekazywanej dokumentacji przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia 1.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  okazania  na  żądanie  Zamawiającego  wszelkich  dokumentów
potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
wymaganiami  i  przepisami  prawa.  2.  Wyżej  wymienione  dane  Wykonawca  usługi  powinien
przechowywać przez  cały okres  trwania  umowy.  3.  KPO z  danego miesiąca,  zawierająca  dane
poszczególnych dostaw,  dołączona będzie do faktury VAT, która  będzie stanowiła  podstawę do
obciążenia  Zamawiającego.  Dodatkowo  do  faktury  VAT  Wykonawca  dołącza  też  kopię
dokumentów opisanych w ust. 2 pkt 4 niniejszego Rozdziału - po otrzymaniu wniosku w formie
cyfrowej od Zamawiającego - do 3 dni. 4) Wymogi dotyczące standardów sanitarnych dotyczących
wykonywania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji zamówienia uwzględniając wszystkie przepisy z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), w tym zgodnie z art. 9l tej ustawy. 5)
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 5.1. Na podstawie art.
29 ust.  3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na
podstawie  umowy  o  pracę.  Tak  więc  wymóg  ten  dotyczy  osób,  które  wykonują  czynności
bezpośrednio związane w wykonywaniem usługi czyli tzw. pracowników fizycznych. 5.2. W trakcie
realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec  wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów  i  dokonywania  ich  oceny,  b)  żądania  wyjaśnień  w
przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania
kontroli  na  miejscu  wykonywania  świadczenia.  5.3.  W trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde
wezwanie  Zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym  wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w  punkcie  5.1  czynności  w  trakcie  realizacji  zamówienia:  a)  oświadczenie  wykonawcy  lub
podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności,
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  i  wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 5.4. Z tytułu
niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1 000,00 PLN za każdy
taki  przypadek.  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w wyznaczonym przez  Zamawiającego  terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  punkcie  5.1.  czynności.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na
potrącenie  kary  bezpośrednio  z  faktury.  5.5.  W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do
przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową Inspekcję  Pracy.  6.  Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r.  w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)  (Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016, str.  1),  dalej  „RODO", informuję,  że:  •
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń tel: (029) 761-73-01. • kontakt z Inspektorem ochrony danych: Leszek Zbigniew
Kleczkowski,  e-mail:  lkleczkowski@rzeku.net. • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rzekuń
od  marca  2019  r.  do  końca  lutego  2020  r.”  numer:  FPZ.271.15.2018  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego. • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej
„ustawa Pzp". • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. • obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy Pzp,  związanym  z  udziałem w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych  danych  wynikają  z
ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.) - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej  lub  państwa  członkowskiego)  -  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych  osobowych;  -  prawo  do  przenoszenia  danych
osobowych, o którym mowa w art.  20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
90533000-2
II.6)  Całkowita  wartość  zamówienia  (jeżeli  zamawiający  podaje  informacje  o  wartości
zamówienia):  
Wartość bez VAT:
Waluta: 

(w  przypadku  umów  ramowych  lub  dynamicznego  systemu  zakupów  –  szacunkowa  całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów) 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie  przedmiotu,  wielkości  lub  zakresu  oraz  warunków  na  jakich  zostaną  udzielone
zamówienia,  o których mowa w art.  67 ust.  1 pkt 6 lub w art.  134 ust.  6 pkt  3 ustawy Pzp:  
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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: 2019-03-01  lub zakończenia: 2020-02-29 

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie  warunków:  posiadania  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca posiada: • dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń
właściwego  organu  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  gospodarki  odpadami;  
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie  warunków:  Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowego  warunku  w  tym  zakresie  
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie  warunków:  Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowego  warunku  w  tym  zakresie  
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:  
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3)  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W  CELU
WSTĘPNEGO  POTWIERDZENIA,  ŻE  NIE  PODLEGA  ON  WYKLUCZENIU  ORAZ
SPEŁNIA  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  SPEŁNIA  KRYTERIA
SELEKCJI 
Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnianiu  warunków  udziału  
w postępowaniu 
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4)  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  ,  SKŁADANYCH  PRZEZ
WYKONAWCĘ  W  POSTĘPOWANIU  NA WEZWANIE  ZAMAWIAJACEGO  W  CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP: 
Zamawiający  nie  będzie  żądał  od  wykonawców  przedłożenia  oświadczeń  i  dokumentów  na
potwierdzenie  braku podstaw wykluczenia  wykonawcy,  oprócz  oświadczenia,  o  którym mowa  
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w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ składanego przez wykonawcę wraz z ofertą. 
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: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży: 1) Posiadania uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: aktualne zezwolenie
na przetwarzanie odpadów określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  992  ze  zm.)  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
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) 
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z
otwarcia  ofert,  tj.  informacji,  o  których  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy),  oświadczenie  o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia - oryginał dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. Wykonawcy mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których
mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1) i 2) SIWZ. 1) Składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio,
że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty o których mowa w
pkt.  1  lit.  a  powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesiące  przed  upływem  terminu
składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa  w  pkt.  1  niniejszego  rozdziału  SIWZ,  zastępuje  się  je  dokumentami  zawierającymi
odpowiednio oświadczenia Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentowania, lub oświadczenia osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone prze notariusza
lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  wykonawcy  lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się. 3.
Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu. 1) Posiadanie kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności nie
mogą  być  przedmiotem  udostępnienia.  Koncesja,  zezwolenie  czy  też  licencja  są  przypisane
indywidualnie oznaczonemu przedmiotowi, który uprawnień z tego tytułu nie może przenosić na
inne podmioty. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów do  oddania  mu  do
dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia  –  dokument  ten  (np.
zobowiązanie)  zobowiązany  będzie  złożyć  na  wezwanie  Zamawiającego  Wykonawca,  którego
oferta  zostanie  najwyżej  oceniona  (oceniona  jako  najkorzystniejszą).  a)  Z  dokumentu  (np.
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zobowiązania), o którym mowa w pkt. 3) niniejszego rozdziału musi wynikać w szczególności: -
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału
innego  podmiotu  przy wykonywaniu  zamówienia  publicznego,  -  czy podmiot,  na  zdolnościach
którego  Wykonawca  polega  w odniesieniu  do  warunków udziału  w postępowaniu  dotyczących
wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy
przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  pozwalają  na  wykazanie  przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. Uwaga: Podpisem
jest:  złożony własnoręcznie  naniesiony znak,  z  którego można  odczytać  co  najmniej  nazwisko
podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis
skrócony)  to  znak  musi  być  uzupełniony  napisem (np.  w  formie  pieczątki),  z  którego  można
odczytać co najmniej nazwisko podpisującego. 
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: 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

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: 
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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) 
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 60,00

termin płatności 40,00
IV.2.3)  Zastosowanie  procedury,  o  której  mowa  w  art.  24aa  ust.  1  ustawy  Pzp  (przetarg
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja  o  wysokości  nagród  dla  wykonawców,  którzy  podczas  dialogu  konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy  opisu  przedmiotu  zamówienia  definiujące  minimalne  wymagania,  którym  muszą
odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępny  opis  przedmiotu  zamówienia  w  licytacji
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji  i  identyfikacji  wykonawców w licytacji  elektronicznej,  w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji  elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
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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: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści  oferty  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy i  określa  następujące  warunki
takich zmian: 1) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT
dla  robót  objętych  przedmiotem  zamówienia.  2)  Zmiana  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy,  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  §  8-wzoru  umowy.  3)  Dołączenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w § 8-wzoru
umowy. 7. Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 1)
do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych: 7.1. Zakazuje się zamian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi
co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o
zmówieniu  lub  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  postaci  jednoznacznych
postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zamiany wysokości
wynagrodzenia  wykonawcy,  i  charakter  oraz  warunki  wprowadzenia  zmian;  2)  zmiany dotyczą
realizacji dodatkowych dostawy, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych  zamówieniem podstawowym,  o  ile  stały  się  niezbędne  i  zostały  spełnione  łącznie
następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub  instalacji,  zamówionych  w  ramach  zamówienia  podstawowego;  b)  zmiana  wykonawcy
spowodowałaby istotną  niedogodność  lub  znaczne  zwiększenie  kosztów dla  zamawiającego;  c)
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnie
w  umowie;  3)  zostały  spełnione  łącznie  następujące  warunki:  a)  konieczność  zmiany  umowy
spowodowane jest  okolicznościami,  których zamawiający,  działając  z  należytą  starannością,  nie
mógł  przewidzieć,  b)  wartość  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej
pierwotnie  w umowie.  4)  wykonawcę,  któremu Zamawiający udzielił  zamówienia,  ma  zastąpić
nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1, b) w wyniku
połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia  dotychczasowego
wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu, nie zachodzi wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych  zmian umowy,  c)  w wyniku przejęcia  przez  Zamawiającego zobowiązań wykonawcy
względem  jego  podwykonawców;  5)  zamiany,  niezależne  od  ich  wartości,  nie  są  istotne  w
rozumieniu  art.  144  ust.  1e;  6)  łączna  wartość  zmian  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w
przepisach wydanych na  podstawie art.  11 ust.  8  i  jest  mniejsza  od 10% wartości  zamówienia
określonej  pierwotnej  w  umowie  w  przypadku  zamówienia  na  usługi  lub  dostawy.  1a.  W
przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz pkt. 4 lit. b, zamawiający nie może
wprowadzać  kolejnych zamian umowy w celu uniknięcia  stosowania przepisów ustawy.  1b.  W
przypadkach, o których w art. 144 ust. 1 pkt. 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy. 1c. W przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie o zmianie umowy.  1d.  Jeżeli  umowa zwiera postanowienia przewidujące możliwość
zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu
świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zamiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określonego pierwotnie, z
uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 1e. Zmianę postanowień zawartych w
umowie uzna się za istotną jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru
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umowy  w  pierwotnym  brzmieniu;  2)  nie  zmienia  ogólnego  charakteru  umowy  i  zachodzi  co
najmniej  jedna z  następujących okoliczności:  a)  zmiana wprowadza warunki,  które gdyby były
postawione w postępowaniu o udzielnie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby
wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę
ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie. c)
zmiana znacznie rozszerz lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy. d)
polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą,
w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 4. Powyższe postanowienia stanowią
katalog  zmian,  na  które  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę,  jednocześnie  nie  stanowią  one
zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-01-08, godzina: 10:00,
Skrócenie  terminu  składania  wniosków,  ze  względu  na  pilną  potrzebę  udzielenia  zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu 
> Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4)  Przewiduje się  unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  w przypadku
nieprzyznania  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegających
zwrotowi  środków  z  pomocy  udzielonej  przez  państwa  członkowskie  Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5)  Przewiduje  się  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  środki
służące  sfinansowaniu  zamówień  na  badania  naukowe  lub  prace  rozwojowe,  które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

           Wójt 

Bartosz Podolak
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