
 
Ogłoszenie nr 519851-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.  

 
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie: Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu 
Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2018 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Nie 
Nazwa projektu lub programu  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych : Nie 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania: Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej: Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  
krajowy numer identyfikacyjny 53141299300000,  
ul. Rynek  1 , 46220   Byczyna, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 413 41 50,  
e-mail: zamowieniapubliczne@byczyna.pl, faks 77 413 41 50.  
Adres strony internetowej (URL): www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 
rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

  

BBUURRMMIISSTTRRZZ  BBYYCCZZYYNNYY  
 
 

ul. Rynek 1                                                                           tel.  fax. 77/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                  e-mail: um@byczyna.pl  

 



 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 
Tak  

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem: Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie: Nie . adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: Tak  
Inny sposób:  

 
Pisemnie Adres:  

Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, Sekretariat Urzędu 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2018 r.  

Numer referencyjny: GP.271.2.2018  
 
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:  
Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna polegające na odbiorze, wywozie 
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych gromadzonych 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Byczyna oraz organizację i 
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zamówienie obejmuje w 
szczególności: a) odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Byczyna 
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (zabudowa 
jednorodzinna i wielorodzinna) i ich transport do miejsca zagospodarowania, b) zagospodarowanie 
zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
z terenu Gminy Byczyna, c) organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowanie zebranych od mieszkańców Gminy Byczyna w 
ramach PSZOK odpadów komunalnych. Zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty 
jest w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SIWZ. 
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24aa ustawy. Przedmiot 
zamówienia zakwalifikowano do CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90512000-9 Usługi 
transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
Zatrudnienie na umowę o pracę 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający 
wymaga:: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio 



związane z wykonywaniem robót, tj.: operatorów, kierowców, ładowaczy, osoby wykonujące 
czynności związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. 
Wymóg nie dotyczy m.in. osób które wykonują czynności w ramach prowadzonej przez nią 
działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o 
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o 
pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 1) 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 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. 2) 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 1) czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: a) Oświadczenie/wykaz wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę 
złożenia oświadczenia, - wskazanie, ile osób wykonuje czynności objęte wezwaniem, z 
uszczegółowieniem ile z tych osób jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu) a ile osób wykonuje 
czynności na innej podstawie (wraz ze wskazaniem liczby tych osób, uzasadnieniem, dlaczego 
osoby te nie zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podstawie wykonywania tych 
czynności, wraz z kopia dokumentu, będącego podstawa wykonywania tych czynności – dokumenty 
te maja być przedłożone w sposób analogiczny do sytuacji opisanej w pkt b)) oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o 
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez imion, nazwisk, 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego 
oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3) Z tytułu 
niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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 1) czynności. 4) W 
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  
 
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
90512000-9 
90513100-7 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT: 600783,00  
Waluta: PLN  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  



Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2018-12-31 
 
II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada 
następujące wpisy i zezwolenia:  
1a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza 
Byczyny w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa 
w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  
1b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem 
zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach,  
1c) posiada aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  
a) Zdolność zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, 
posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje: 
wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 9 miesięcy, od 
minimum 5.000 osób z terenu jednej gminy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.  
b) Zdolność techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 
dysponuje sprzętem:  
 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o 
pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów – co najmniej 2 szt.,  
 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i 
odpadów biodegradowalnych, z pojemników o pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 
1,5 m3, 2m3 – co najmniej 2 szt.,  
 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – co najmniej 1 szt.  
Pojazdy te muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122).  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
a) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
/Załącznik Wykonawcy/  
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /Załącznik wykonawcy/  
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy /Załącznik Wykonawcy/; 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli 
Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca winien 
wskazać w ofercie dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający 
samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument.  
d) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 
716 ze zm.) (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ)  
e) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 
SIWZ)  
f) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatku, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ)  
g) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 
5 pkt 5 i 6 Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) 
h) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp 
(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
i) Wykaz usług, spełniające wymagania określone w pkt 6.2.3.a) SIWZ, wykonywanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi te 
zostały wykonane przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).  



j) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 
spełniający wymagania określone w pkt 6.2.3.b) SIWZ (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 6 do SIWZ).  
k) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 
Burmistrza Byczyny w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o 
którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - załącznik wykonawcy  
l) Aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów komunalnych będących 
przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach - załącznik wykonawcy,  
m) Aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - załącznik wykonawcy,  
n) Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  
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) 
a) wypełniony formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ.  
b) stosowne Pełnomocnictwo(a)- w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub przepisów prawa – załącznik 
Wykonawcy, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.  
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 
– załącznik Wykonawcy,  
d) oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do 
niniejszej SIWZ,  
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 6.5.1 i 6.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca 
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów 
potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie 
wynikać w szczególności:  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 publicznego;  czy podmiot, 
na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 
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: Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców, Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  



Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  
Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych:  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w 
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
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 
Częstotliwość odbioru 20,00 
Częstotliwość otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 20,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
Informacje dodatkowe  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
Wstępny harmonogram postępowania:  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
Informacje dodatkowe:  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
Informacje dodatkowe:  
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania:  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć:  
1) terminu wykonania usług w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu 
udzielenia zamówienia,  
2) zmiany osób występujących po stornie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia 
zdarzeń losowych,  
3) sposobu fakturowania usług,  
4) wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa o podatku VAT,  
5) zmiana wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 
realizacją przedmiotu umowy, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia brutto 
możliwe będzie jeżeli Wykonawca:  
a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy ponoszone przez Wykonawcę,  
b) wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę 
jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 
przez Wykonawcę.  
6) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiot umowy, o ile zmiana tych 
kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli 
Wykonawca:  
a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy ponoszone przez Wykonawcę,  
b) wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę 
jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 
przez Wykonawcę.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że 
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez 
wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Wykonawca nie później 
niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których 
mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z 
którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą, 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 3) 
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby 



informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej 
(jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy.  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2018-02-27, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: 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:  
Termin składania ofert: 27 lutego 2018 r. godz. 09:00  
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Byczynie, Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, Sekretariat 
Urzędu  
Forma składania ofert: Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską  
Otwarcie ofert: Urząd Miejski w Byczynie, Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, Sala nr 9 /parter/  
Termin otwarcia ofert: 27 lutego 2018 r. godz. 09:15 – otwarcie jawne 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
 
 

 


