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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477284-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi związane z odpadami
2017/S 229-477284

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Barbara Rudzka, Magdalena
Michalska
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Faks:  +48 426384877
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchom. na terenie M. Łodzi, w Sektorach: Bałuty,
Śródmieście, Widzew i od właśc. nieruch. niezamieszk. w sekt: Górna, Polesie od 1.7.18 do 30.6.21 r.
Numer referencyjny: DOA-ZP-VIII.271.84.2017

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://www.uml.lodz.pl/
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie miasta Łodzi w sektorach: Bałuty, Śródmieście i Widzew w okresie od
1.7.2018 r. do 30.6.2021 r. oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie miasta Łodzi w sektorach Polesie i Górna w
okresie od 1.7.2018 r. do 30.6.2021 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – zamówienie podzielono na 5 części. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania przez Wykonawcę oferty na maksymalnie 2 części (sektory) zamówienia.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – zgodnie z pkt. 3.5 SIWZ
Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – art. 29 ust. 4 ustawy Pzp – zgodnie z pkt. 3.6
SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Łodzi – Sektor Bałuty w
okresie od 1.7.2018 r. do 30.6.2021 r.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90514000
90510000
90533000
90513100
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łodź.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na odbieraniu odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorze
Bałuty, w okresie od 1.7.2018 r. do 30.6.2021 r.
Szacunkowa masa odpadów komunalnych do odbioru w sektorze Bałuty w okresie 36 miesięcy wynosi 202
666 Mg. Wykonawca obowiązany jest do przekazywania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w
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załączniku do umowy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian ww. załącznika w przypadku
zmiany instalacji.
Wykonawca ma obowiązek odebrać niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych:
— odpady mające wartość surowcową takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne
i metale: 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, 20 01 01 papier i tektura, 20 01 02 szkło, 20
01 39 tworzywa sztuczne, 20 01 40 metale,
— odpady ulegające biodegradacji „mokre bio”: 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady zielone: 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe: 20 03 07 odpady wielkogabarytowe,
— odpady pozostałe po segregacji lub odpady zmieszane: 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne oraz 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
Usługa obejmuje odbieranie odpadów komunalnych zgromadzonych w: pojemnikach, pojemnikach
podziemnych, workach, kontenerach, prasokontenerach lub w specjalnych pojemnikach typu „dzwon”
przeznaczonych do zbiórki papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, a także odbieranie mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych z miejsc wyznaczonych przez właściciela nieruchomości do ich gromadzenia.
Wykonawca ma obowiązek odbierać poszczególne rodzaje odpadów komunalnych w sposób zapewniający
utrzymanie właściwego stanu sanitarnego nieruchomości, a w szczególności zapobiegać wysypywaniu
się odpadów z pojemników podczas odbierania, a także odbierać odpady zgromadzone obok pojemników.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić opróżnianie pojemników znajdujących się w parkingach podziemnych.
Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługę odbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób
niepełnosprawnych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty ekologiczne (środowiskowe) – udział pojazdów spełniających wymagania
minimum EURO 5 / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na
podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej
części zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach
określonych w umowie podstawowej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla Części 1 w wysokości:
910 000 PLN (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy 00/100 PLN),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Łodzi – Sektor Śródmieście
w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90514000
90510000
90533000
90513100
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łodź.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na odbieraniu odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorze
Śródmieście, w okresie od 1.7.2018 r. do 30.6.2021 r.
Szacunkowa masa odpadów komunalnych do odbioru w sektorze Śródmieście w okresie 36 miesięcy wynosi
81 473 Mg. Wykonawca obowiązany jest do przekazywania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w
załączniku do umowy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian ww. załącznika w przypadku
zmiany instalacji.
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.
Wykonawca ma obowiązek odebrać niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych:
— odpady mające wartość surowcową takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne
i metale: 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, 20 01 01 papier i tektura, 20 01 02 szkło, 20
01 39 tworzywa sztuczne, 20 01 40 metale,
— odpady ulegające biodegradacji „mokre bio” : 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady zielone: 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe: 20 03 07 odpady wielkogabarytowe,
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— odpady pozostałe po segregacji lub odpady zmieszane: 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne oraz 20 03 99 odpady komunalne niewymienionew innych podgrupach.
Usługa obejmuje odbieranie odpadów komunalnych zgromadzonych w: pojemnikach, pojemnikach
podziemnych, workach, kontenerach, prasokontenerach lub w specjalnych pojemnikach typu „dzwon”
przeznaczonych do zbiórki papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, a także odbieranie mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych z miejsc wyznaczonych przez właściciela nieruchomości do ich gromadzenia.
Wykonawca ma obowiązek odbierać poszczególne rodzaje odpadów komunalnych
w sposób zapewniający utrzymanie właściwego stanu sanitarnego nieruchomości,
a w szczególności zapobiegać wysypywaniu się odpadów z pojemników podczas odbierania, a także odbierać
odpady zgromadzone obok pojemników. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opróżnianie pojemników
znajdujących się w parkingach podziemnych.
Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługę odbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób
niepełnosprawnych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty ekologiczne (środowiskowe) – udział pojazdów spełniających wymagania
minimum EURO 5 / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na
podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej
części zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach
określonych w umowie podstawowej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla Części 2 w wysokości:
340 000 PLN (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy 00/100 PLN),

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Łodzi – Sektor Widzew w
okresie od 1.7.2018 r. do 30.6.2021 r.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90514000
90510000
90533000
90513100
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łodź.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na odbieraniu odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorze
Widzew, w okresie od 1.7.2018 r. do 30.6.2021 r.
Szacunkowa masa odpadów komunalnych do odbioru w sektorze Widzew w okresie 36 miesięcy wynosi 143
848 Mg. Wykonawca obowiązany jest do przekazywania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w
załączniku do umowy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian ww. załącznika w przypadku
zmiany instalacji.
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.
Wykonawca ma obowiązek odebrać niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych:
— odpady mające wartość surowcową takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne
i metale: 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, 20 01 01 papier i tektura, 20 01 02 szkło, 20
01 39 tworzywa sztuczne, 20 01 40 metale,
— odpady ulegające biodegradacji „mokre bio” : 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady zielone: 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe: 20 03 07 odpady wielkogabarytowe,
— odpady pozostałe po segregacji lub odpady zmieszane: 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne oraz 20 03 99 odpady komunalne niewymienionew innych podgrupach.
Usługa obejmuje odbieranie odpadów komunalnych zgromadzonych w: pojemnikach, pojemnikach
podziemnych, workach, kontenerach, prasokontenerach lub w specjalnych pojemnikach typu „dzwon”
przeznaczonych do zbiórki papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, a także odbieranie mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych z miejsc wyznaczonych przez właściciela nieruchomości do ich gromadzenia.
Wykonawca ma obowiązek odbierać poszczególne rodzaje odpadów komunalnych
w sposób zapewniający utrzymanie właściwego stanu sanitarnego nieruchomości, a w szczególności
zapobiegać wysypywaniu się odpadów z pojemników podczas odbierania, a także odbierać odpady
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zgromadzone obok pojemników. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opróżnianie pojemników znajdujących
się w parkingach podziemnych.
Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługę odbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób
niepełnosprawnych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty ekologiczne (środowiskowe) – udział pojazdów spełniających wymagania
minimum EURO 5 / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na
podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej
części zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach
określonych w umowie podstawowej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla Części 3 w wysokości:
665 000 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 PLN),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne na terenie m. Łodzi – Sektor Górna w okresie od 1.7.18 r. do 30.06.21r
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90514000
90510000
90533000
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90513100
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łodź.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na odbieraniu odpadów
komunalnych znajdujących się na terenie Miasta Łodzi z nieruchomości w sektorze Górna, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie od 1.7.2018 r. do 30.6.2021 r.
Szacunkowa masa odpadów komunalnych do odbioru w sektorze Górna w okresie 36 miesięcy wynosi 16
652 Mg. Wykonawca obowiązany jest do przekazywania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w
załączniku do umowy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian ww. załącznika w przypadku
zmiany instalacji.
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.
Wykonawca ma obowiązek odebrać niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych:
— odpady mające wartość surowcową takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne
i metale: 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, 20 01 01 papier i tektura, 20 01 02 szkło, 20
01 39 tworzywa sztuczne, 20 01 40 metale,
— odpady ulegające biodegradacji „mokre bio” : 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady zielone: 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe: 20 03 07 odpady wielkogabarytowe,
— odpady pozostałe po segregacji lub odpady zmieszane: 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne oraz 20 03 99 odpady komunalne niewymienionew innych podgrupach.
Usługa obejmuje odbieranie odpadów komunalnych zgromadzonych w: pojemnikach (również
w pojemnikach podziemnych), workach, kontenerach, praso-kontenerach lub w specjalnych pojemnikach typu
„dzwon” przeznaczonych dla zbiórki papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła.
Wykonawca ma obowiązek odbierać poszczególne rodzaje odpadów komunalnych
w sposób zapewniający utrzymanie właściwego stanu sanitarnego nieruchomości,
a w szczególności zapobiegać wysypywaniu się odpadów z pojemników podczas odbierania, a także odbierać
odpady zgromadzone obok pojemników. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opróżnianie pojemników
znajdujących się w parkingach podziemnych.
Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługę odbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób
niepełnosprawnych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty ekologiczne (środowiskowe) – udział pojazdów spełniających wymagania
minimum EURO 5 / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na
podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej
części zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach
określonych w umowie podstawowej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla Części 4 w wysokości:
70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne na teren. m. Łodzi – Sekt. Polesie w okresie od 1.7.18 r. do 30.06.21r
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90514000
90510000
90533000
90513100
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łodź.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na odbieraniu odpadów
komunalnych znajdujących się na terenie Miasta Łodzi z nieruchomości w sektorze Polesie, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie od 1.7.2018 r. do 30.6.2021 r.
Szacunkowa masa odpadów komunalnych do odbioru w sektorze Polesie w okresie 36 miesięcy wynosi 19
219 Mg. Wykonawca obowiązany jest do przekazywania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
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komunalnych do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w
załączniku do umowy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian ww. załącznika w przypadku
zmiany instalacji.
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.
Wykonawca ma obowiązek odebrać niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych:
— odpady mające wartość surowcową takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne
i metale: 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, 20 01 01 papier i tektura, 20 01 02 szkło, 20
01 39 tworzywa sztuczne, 20 01 40 metale,
— odpady ulegające biodegradacji „mokre bio” : 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
— odpady zielone: 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe: 20 03 07 odpady wielkogabarytowe,
— odpady pozostałe po segregacji lub odpady zmieszane: 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne oraz 20 03 99 odpady komunalne niewymienionew innych podgrupach.
Usługa obejmuje odbieranie odpadów komunalnych zgromadzonych w: pojemnikach (również w pojemnikach
podziemnych), workach, kontenerach, praso-kontenerach lub w specjalnych pojemnikach typu „dzwon”
przeznaczonych dla zbiórki papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła.
Wykonawca ma obowiązek odbierać poszczególne rodzaje odpadów komunalnych
w sposób zapewniający utrzymanie właściwego stanu sanitarnego nieruchomości,
a w szczególności zapobiegać wysypywaniu się odpadów z pojemników podczas odbierania, a także odbierać
odpady zgromadzone obok pojemników. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opróżnianie pojemników
znajdujących się w parkingach podziemnych.
Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługę odbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób
niepełnosprawnych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty ekologiczne (środowiskowe) – udział pojazdów spełniających wymagania
minimum EURO 5 / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na
podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej
części zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach
określonych w umowie podstawowej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla Części 5 w wysokości:
65 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 PLN).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
dotyczy części nr 1,2,3,4,5
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów,
wydane na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach lub wpis do rejestru działalności regulowanej,
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach – zgodnie z warunkami określonymi w
art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową
1. dla części nr 1: w wysokości co najmniej 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) PLN,
2. dla części nr 2: w wysokości co najmniej 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) PLN,
3. dla części nr 3: w wysokości co najmniej 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) PLN,
4. dla części nr 4: w wysokości co najmniej 250 000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) PLN,
5. dla części nr 5: w wysokości co najmniej 250 000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) PLN.
UWAGI:
1) W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedną część zamówienia (maksymalnie
2 części) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje ww. środkami
finansowymi lub posiada zdolność kredytową stanowiącymi/ą sumę wysokości wymaganych dla każdej części.
2) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż
PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie:
— średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
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— jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest
krótszy – w tym okresie usługę/usługi polegające na:
— dla części nr 1 – wykonaniu lub wykonywaniu nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy usług polegających na
odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie min.
30 000 Mg,
— dla części nr 2 – wykonaniu lub wykonywaniu nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy usług polegających na
odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie min.10 000 Mg,
— dla części nr 3 – wykonaniu lub wykonywaniu nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy usług polegających na
odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie min.20 000 Mg,
— dla części nr 4 – wykonaniu lub wykonywaniu nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy usług polegających na
odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie min. 6 000 Mg,
— dla części nr 5 – wykonaniu lub wykonywaniu nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy usług polegających na
odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie min. 6 000 Mg.
Uwaga:
W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedną część zamówienia (maksymalnie 2 części)
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się usługą / usługami odpowiadającą /
odpowiadającymi sumie wartości Mg wymaganych dla danych części zamówienia. Usługi nie mogą się
powtarzać.
II. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie nw. sprzętem dla każdej
części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, tj.:
a) dla części nr 1:
— pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komun. z funkcją kompaktującą (bezpylne), o pojemności
zabudowy co najmn. 15 m3 – min.14 szt. oraz o pojemn. zabudowy poniżej 15 m3 – min.1 szt.;
— pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komun.zbieranych selektywnie – skrzyniowe (bez funkcji
kompaktującej), o ładowności co najmn. 5 t – min.5 szt. w tym co najmn. 3 szt. z dźwigiem do systemu HDS;
— pojazdy do odbioru odpadów komun. z zabudową hakową lub bramową o pojemn.kontenera min 7 m3 – min.
4 szt., w tym co najmn. 2 szt. z dźwigiem do systemu HDS;
— pojazdy do odbioru odpadów w systemie przedni załadunek – min. 1 szt.;
— pojazdy do odbioru z pojemników podziemnych z systemu HDS – min. 1 szt.;
— pojazdy transportujące odpady na duże odległości o pojemn. co najmn. 36 m3 – min. 2 szt.;
b) dla części nr 2:
— pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komun.z funkcją kompaktującą (bezpylne), o pojemn.
zabudowy co najmn. 15 m3 – min. 8 szt. oraz o pojemn. zabudowy poniżej 15 m3 – min.1 szt.;
— pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komun. zbieranych selektywnie – skrzyniowe (bez funkcji
kompaktującej), o ładowności co najmn. 5 t – min. 4 szt., w tym co najmn. 3 szt. z dźwigiem do systemu HDS;
— pojazdy do odbioru odpadów komun.z zabudową hakową lub bramową o pojemn.kontenera min 7 m3 – min.
4 szt., w tym co najmn. 2 szt. z dźwigiem do systemu
HDS;



Dz.U./S S229
29/11/2017
477284-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 13 / 17

29/11/2017 S229
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13 / 17

— pojazdy do odbioru odpadów w systemie przedni załadunek – min. 1 szt.;
— pojazdy do odbioru z pojemników podziemnych z systemu HDS – min.1 szt.;
— pojazdy transportujące odpady na duże odległości o pojemn. co najmn. 36 m3 – min.2 szt.;
c) dla części nr 3:
— pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komun. z funkcją kompaktującą (bezpylne), o pojemn.
zabudowy co najmn.15 m3 – min.10 szt. oraz o pojemn. zabudowy poniżej 15 m3 – min.1 szt.;
— pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komun. zbieranych selektywnie – skrzyniowe (bez funkcji
kompaktującej), o ładowności co najmn. 5 t – min.4 szt., w tym co najmn.3 szt. z dźwigiem do systemu HDS;
— pojazdy do odbioru odpadów komun. z zabudową hakową lub bramową o pojemn. kontenera min 7 m3 –
min.4 szt., w tym co najmn. 2 szt. z dźwigiem do systemu HDS;
— pojazdy do odbioru odpadów w systemie przedni załadunek – min.1 szt.;
— pojazdy do odbioru z pojemników podziemnych z systemu HDS – min.1 szt.
— pojazdy transportuj. odpady na duże odległ.o pojemn. co najmn. 36 m3 –min.2 szt.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
D.c. ww. warunku:
d) dla części nr 4:
— pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą (bezpylne), o pojemności
zabudowy co najmniej 15 m3 – min.2 szt. oraz o pojemności zabudowy poniżej 15 m3 – min.1 szt.;
— pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – skrzyniowe (bez funkcji
kompaktującej), o ładowności co najmniej 5 t – min. 2 szt., w tym co najmniej 1 szt. z dźwigiem do systemu
HDS;
— pojazdy do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową lub bramową o pojemności kontenera min 7
m3 – min. 2 szt., w tym co najmniej 1 szt. z dźwigiem do systemu HDS;
— pojazdy do odbioru odpadów w systemie przedni załadunek – min. 1 szt.;
— pojazdy do odbioru z pojemników podziemnych z systemu HDS – min. 1 szt.;
— pojazdy transportujące odpady na duże odległości o pojemności co najmniej 36 m3 – min.1 szt.;
e) dla części nr 5:
— pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą (bezpylne), o pojemności
zabudowy co najmniej 15 m3 – min.2 szt. oraz o pojemności zabudowy poniżej 15 m3 – min.1 szt.;
— pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – skrzyniowe (bez funkcji
kompaktującej), o ładowności co najmniej 5 t – min. 2 szt., w tym co najmniej 1 szt. z dźwigiem do systemu
HDS;
— pojazdy do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową lub bramową o pojemności kontenera min 7
m3 – min. 2 szt., w tym co najmniej 1 szt. z dźwigiem do systemu HDS;
— pojazdy do odbioru odpadów w systemie przedni załadunek – min. 1 szt.;
— pojazdy do odbioru z pojemników podziemnych z systemu HDS – min.1 szt.;
— pojazdy transportujące odpady na duże odległości o pojemności co najmniej 36 m3 – min.1 szt.;
Uwaga:
W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedną część zamówienia (maksymalnie 2 części)
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował ww.
sprzętem stanowiącym sumę jednostek sprzętowych wymaganych dla każdej z tych części.
Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wskazał takie same pojazdy jako potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu opisanego dla poszczególnych części zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w
postępowaniu określonych wyżej oceniane będzie łącznie.
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Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
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.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu
Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 – III piętro pok. 15.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przywołana numeracja jest zgodna z zapisami SIWZ:
6. Podstawy wykluczenia – zgodnie z SIWZ
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia
7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ust. Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
7.2 Do oferty Wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
7.2.1 aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej
jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do SIWZ
7.2.1.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postepowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ust. Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to
dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.
7.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.2.2 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego
ofertę – jeśli dotyczy.
7.3 Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
str.intern. informacji z otwarcia ofert przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależn. do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru
stanowiącego Zał. nr 4 do SIWZ.
7.4 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa:
7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, Zamawiający żąda następujących dokum.: aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na
podstawie ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach lub wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa
w art. 49 ust. 1 ust. z dnia 14.12.2012 r. o odpadach zgodnie z warunkami określonymi w art. 233 ust. z dnia
14.12.2012 r. o odpadach lub dok. potw., że wyk. jest wpis.do rej.
7.4.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda:
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informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
7.4.3 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.4.3.1 wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług,
7.4.3.2 dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie / są wykonywane należycie.
7.4.3.3 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
7.4.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,
Zamawiający żąda dokumentów: zgodnie z SIWZ.
18.1 Zamawiający nie przewiduje:
18.1.1 zawarcia umowy ramowej,
18.1.2 składania ofert wariantowych,
18.1.3 prawa opcji,
18.1.4 rozliczania w walutach obcych,
18.1.5 aukcji elektronicznej,
18.1.6 dynamicznego systemu zakupów
18.1.7 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.1.8 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia
18.2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług
na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
18.3 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we
wzorach umów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Przywołana numeracja jest zgodna z zapisami SIWZ:

http://uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 i 17.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2017

http://uzp.gov.pl

