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Ogloszenie nr 635492-N-2018 z dnia 2018-10-15 r.

Urzd Gminy Leoncin: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadOw komunalnych od wlacicie1i
nieruchomoci poloonych na terenie gminy Leoncin oraz wyposaenie w pojemniki, odbiór i
zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów"
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Uslugi
Zamieszczanie ogloszenia: Zarnieszczanie obowizkowe
Ogloszenie dotyczy: Zarnówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze grodk6w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
0 zamówienie mogq ubiegaé sic wyhcznie zakiady pracy clironionej oraz wykonawcy, ktOrych
dziaIa1noé, lub dzialalnosé ich wyodrçbnionych organizacyjnie jednostek, które bçdq realizowaly
zamówienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjç osób bçdqcych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych
Nie

Na1ey podaé minimalny procentowy wskanik zatrudnienia osób na1ecych do jednej lub wiçcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie rnniejszy ni2 30%, osôb zatrudnionych przez zakiady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ4CY
Postçpowanie przeprowadza centralny zamawiaj cy
Nie
Postçpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj qcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie
postçpowania
Nie
Inform acj e na temat podmiotu którernu zamawiaj cy p owierzyl/powierzyli prowadzenie
postçpowania:

Postçpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajqcych
Nie

Jee1i tak, na1ey wymienió zamawiajqcych, którzy wspólnie przeprowadzajq postçpowanie oraz podaá
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajqcymi z innych pañstw czlonkowskich Unii
Europej skiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postçpowania wspólnie z zamawiajqcymi z innych pañstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zarnówieñ publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urzqd Gminy Leoncin, krajowy numer identyfikacyjny 53898100000, ul. ul.
Partyzantów 3 , 05155 Leoncin, woj. mazowieckie, pañstwo Polska, tel. 227 856 585, e-mail
ugleoncin@poczta.onet.pl, faks 227 856 585.
Adres strony intemetowej (URL): www.leoncin.pl; www.bip.leoncin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod któryrn mona uzyskaé dostçp do narzçdzi i urzqdzeñ lub formatów plików,
które We sq ogólnie dostçpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ4CEGO: Administracja sarnorzqdowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeeli doiyczy):
Podzial obowiqzków miçdzy zamawiajqcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postçpowania, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postçpowania z zamawiajqcymi z innych pañstw
czlonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postçpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postçpowania odpowiadajq pozostali
zamawiajqcy, czy zamówienie bçdzie udzielane przez kadego z zamawiajqcych indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajqcych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezporedni dostçp do dokumentów z postçpowania rno2na uzyskaé pod
adresem (URL)
Nie
www.leoncin.plI www.bip.leoncin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bçdzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.leoncin.pl, www.bip.leoncin.pI

Dostçp do dokurnentów z postçpowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu na1ey przesylaé:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert tub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
za porednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 11118), osobicie, za porednictwem poslañca, faksu lub
przy uyciu grodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
wiadczeniu uslug drogq e1ektroniczn (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
Adres:
Urzd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzçdzi i urzqdzeñ tub formatów ptików, które nie

sq ogólnie dostçpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezporedni i bezplatny dostçp do tych narzçdzi mona uzyskaé pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajqcego: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od w1acicie1i niemchomoci po1oonych na terenie gminy Leoncin oraz wyposaenie w
pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów"
Numer referencyjny: GKZP.27 1 .PN. 18.2018
Przed wszczçciem postçpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Uslugi
11.3) Informacja o moliwoci skiadania ofert czçciowych
Zamówienie podzielone jest na czçci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu mozna skladaé w odniesieniu do:

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastçpujqcych czçci lub grup czçci:

Maksymalna Iiczba czçci zamówienia, na które moe zostaé udzielone zarnówienie jednemu
wykonawey:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko,é, zakres, rodzaj i ilo.sé dostaw, uslug lub robot
budowlanych lub okrelenie zapotrzebowania i wymagai'i) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego okre1enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugç lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem
zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomoci zamieszkalych
poloonych na terenie Gminy Leoncin, na których zamieszkujq mieszkañcy oraz wyposaenie Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w odpowiednie pojemniki, odbiór i zagospodarowanie
odpadów zapewniajqcy osigniçcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
uycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegajqcych
biodegradacji przekazywanych do skiadowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o
utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dia
Mazowsza oraz przepisami prawa ustawowego i miejscowego, w szczeg61noci Uchwaly Rady Gminy
Leoncin w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porzqdku na terenie Gminy Leoncin oraz Uchwal,
Rady Gminy Leoncin w sprawie okre1enia szczególowego sposobu i zakresu gwiadczenia ustug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w1acicie1i nieruchomoci z terenu Gminy Leoncin i zagospodarowania
tych odpadôw, w zamian za uiszczonq przez w1acicie!a nieruchomoci oplatç za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. CPV: 90.50.00.00 - Uslugi zwizane z odpadami 90.5 1.10.00 - Uslugi wywozu odpadów
90.51.20.00 - Uslugi transportu odpadów 90.51.31.00 - Uslugi wywozu odpadów pochodzqcych z
gospodarstw domowych 90.51.40.00 - Uslugi recyklingu odpadów 90.53.30.00 - Uslugi gospodarki
odpadami 2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomoci zamieszkalych po1oonych na terenie Gminy Leoncin. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porz4dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), zapisami
Uchwaly Rady Gminy Leoncin w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy
Leoncin oraz Uchwaly Rady Gminy Leoncin w sprawie okre1enia szczególowego sposobu i zakresu
wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w1acicieIi nieruchomoci z terenu
Gminy Leoncin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczonq przez wlacicie1a nieruchornoci
oplatç za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakres zieconych prac obejmuje: 2.1.1. odbieranie
odpadów komunalnych z nieruchomoci, na których zamieszkujq mieszkañcy, w tym: 1) odbieranie odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), 2) odbieranie odpadów segregowanych, 3) odbieranie
odpadów wielkogabarytowych i zuytego sprzçtu elektrycznego i elektronicznego; 4) dostarczenie worków
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 5) dostarczenie w1acicie1om nieruchomoci
zamieszkalych harrnonogramów odbioru odpadów komunalnych. 2.1.2. odbieranie odpadów z zabudowy
jednorodzinnej (nieruchomoci zamieszkale), gdzie obowiqzywaó bçdzie system mieszany pojenmikowo workowy, zbiórka odpadów komunalnych odbywaé sic bçdzie zarówno z altan mietnikowych, jak i sprzed
nieruchomoci: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01); a)
niesegregowane odpady komunalne odbierane bçdq z pojemników o pojemnoci 120 1, 240 1, 1100 1; b)
czçstot1iwo6 wywozu co dwa tygodnie, wg hannonogramu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajcego
stanowiqey zahcznik nr 9; c) realizacja ,,reklamacji" - w dniu zgloszenia reklamacj i lub do godz. 1400

nastçpnego dnia po dniu zgloszenia reklamacji; zalatwienie reklamacji na1ey niezwlocznie potwierdzió na
adres e-mail:srodowisko.ag@leoncin.pl, brak potwierdzenia realizacj i reklamacji traktowany bçdzie j ako
niezrealizowanie reklamacji a tym samym skutkowaá bçcLzie naliezeniem kar zwizanym z tym faktem. d)
obowiqzkiem Wykonawcy bçdzie przekazywanie odebranych od wlacicieli nieruchomoci
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych oraz przedstawienie Zarnawiajqcemu jeden raz na miesiqc (wraz z fakturq za
wykonan usluge) dowodów potwierdzaj4cych wykonanie tych czynnoci, tj. kart przekazania odpadów; e)
obowiqzkiem Wykonawcy bedzie równie: - posprzqtanie wokól ww. pojemników (worków), gdy zajdzie
taka potrzeba, miedzy innymi poprzez zabranie dostawionych na pojemnikach worków z niesegregowanymi
(zmieszanyrni) odpadami kornunalnyrni (ww. wlaciciele nieruchomoci majq mo±liwoé dostawienia tego
rodzaju worków w przypadku, gdy pojemnoé pojemnika w danym okresie dwóch tygodni bçdzie
niewystarczajjca), - przedkladanie miesiçcznych informacji o i1oci odebranych odpadow, wyrywkowe
kontrole zawartoci pojemników (worków) i informowanie o nieprawidlowociach Zamawiajcego koniecznoá dostosowania sic do programu komputerowego s1uqcego do obshigi zagadnieñ zwiqzanych z
gospodarkq odpadami z ktorego korzysta Zamawiajqcy. 2) selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady
segregowane) (kody 15 0101, 15 0102, 15 0104, 15 01 05, 15 0107, 20 01 01,2001 02,2001 39, 2001
40, 20 02 01); a) odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowyjednorodzinnej bçdzie sic
odbywaó w systemie pojemnikowo-workowym. Wprowadza sic trzy rodzaje worków: - niebieski z napisem
,,Papier" na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury oraz odpady
opakowaniowe z tektury; - zielony z napisem ,,Szklo" na odpady ze szkla, w tym odpady opakowaniowe ze
szkla; - ólty z napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne" na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z
metali, odpady tworzyw sztucznych (odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych) oraz odpady
opakowaniowe wielomaterialowe, b) pojemniki o pojemnoci 1201, 240 1, 1100 1 (w za1enoci od liczby
mieszkañców wykazanych w deklaracji) na odpady pozostale p0 segregacji; c) worki do odbioru, od
wlacicie1i nieruchomoci, selektywnie zebranych odpadów komunalnych (worki do pierwszego odbioru, dia
mieszkañców przystçpujqcych do segregacji; na wymianç w i1oci i kolorze odpowiadajqcej liczbie i kolorom
odebranych worków; w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca; przedmiotowe worki powinny posiadaé
nastçpujqce parametry: - material - folia polietylenowa LDPE, pólprzezroczysta, o gruboci zapewniajqcej
wytrzyma1o6 worków tj. co najmniej 60 mikronów; - kolorystyka i pojemnoé: niebieski - 120 1, 261ty —120
1, zielony - 120 1, - oznakowanie - worki muszq bye opatrzone nadrukowanq informacjq na jaki rodzaj
odpadu sq przeznaczone, dodatkowo na workach musi widnieC adres i dane kontaktowe zamawiajqcego oraz
Wykonawcy. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych

do segregacji odpadów. d) czçstot1iwo6 odbioru odpadów zbieranych selektywnie takich jak papier, szklo,
metale i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe wielomaterialowe, gromadzonych w workach 1
raz w miesicu, wg harmonogramu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajqcego stanowiqcego zalqcznik
nr 9 wg harmonograrnu przygotowanego przez Wykonawc, uzgodnionego z Zarnawiajcym i przekazanego
w1acicie1om niemchomoci zamieszkalych najpôniej na 14 dni przed datq pierwszego odbioru; e)
czçstotIiwoé odbioru odpadów pozostalych p0 segregacji, gromadzonych w pojemnikach lub workach co
dwa tygodnie w terminach zgodnych dia odbioru odpadów zmieszanych, wg. harmonogramu stanowiqcego
zalqcznik nr 9; f) realizacja ,,reklarnacji" - w dniu zgloszenia reklamacji lub do godz. 1400 nastçpnego dnia
p0

dniu zgloszenia reklamacji; zalatwienie reklamacji naley niezwlocznie potwierdzié na adres e-mail:

ug.leoncin@tlen.pl brak potwierdzenia realizacji reklamacji traktowany bçdzie jako niezrealizowanie
reklamacji a tym samym skutkowaá bçdzie naliczeniem kar zwiqzanym z tym faktem g) obowiqzkiem
Wykonawcy bçdzie: - uzupelnianie na wiasny koszt wlacicielom nieruchomoci worków do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych p0 kadorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie w miejscu odbioru
zapelnionych worków nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, w i1oci i kolorze odpowiadaj4cej liczbie i kolorom odebranych worków, - zagospodarowanie
selektywnie zebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchiq sposobów postçpowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy
o odpadach oraz przedstawienie Zarnawiajcemu (raz w rniesicu wraz z fakturq za wykonanq ushigc)
dowodów potwierdzaj4cych wykonanie tych czynnoci, tj. karty przekazania odpadów; - przedkladanie
miesiçcznych inforrnacji o iloci odebranych odpadów, wyrywkowe kontrole zawartoci pojemników
(worków) i informowanie o nieprawidlowociach Zamawiajjcego - posprztanie wokól ww. worków, gdy
zajdzie taka potrzeba; 3) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zuyty sprzçt elektryczny i
elektroniczny (kody 20 0123 *, 20 01 35*, 20 01 36) a) odbiór odpadów wielkogabarytowych i zuytego
sprzçtu elektrycznego i elektronicznego odbywaé sic bçdzie bezporednio sprzed posesji w1acicieli
nieruchomoci; b) czçstot1iwo6 odbioru —raz na pól roku, wg harmonogramu uzgodnionego przez
Wykonawcç z Zamawiajqcyrn; c) obowiqzkiem Wykonawcy bçdzie zagospodarowanie odebranych odpadów
wiellcogabarytowych, zuytego sprzçtu elektrycznego oraz elektronicznego poprzez przekazanie ich do
odzysku zgodnie z przepisami obowiqzujqcego prawa oraz przedstawienie Zamawiajqcemu (wraz z fakturq
za wykonanq uslugc) dowodów potwierdzajqcych wykonanie tych czynnoci, tj. karty przekazania odpadów
do zakiadu przetwarzania w przypadku zuytego sprzçtu elektronicznego i elektrycznego, zgodnie z ustawq z
dnia 11 wrzenia 2015 r. 0 zuytym sprzçcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1688) w
zwiqzku z art. 235 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), a

w przypadku innych odpadów wielkogabarytowych do przedsiçbiorcow posiadajcych zezwolenie na
prowadzenie odzysku zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm.). 2.1.4 Przetenninowane leki (kod odpadu 20 01 32) odbierane bed4 z apteki w Leoncinie P1. Kobendzy
4, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Michalów 4c. 2.1.5 Obowizkiem Wykonawcy bçdzie
wyposaanie apteki w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, w specjalnie oznakowane pojemniki
o pojemnoci od 301 do 501, przeznaczone na zbieranie przeterminowanych leków oraz oprónianie ich w
terminie 5 dni roboczych p0 otrzymaniu zgloszenia o ich wypelnieniu. 2.2. Obowiqzki Zamawiajqcego i
Wykonawcy przed rozpoczçciem i w trakcie realizacji zamówienia. 2.2.1. Zamawiajqcy dostarczy
Wykonawcy szczególowy wykaz adresów nieruchomoci, objçtych zamówieniem, niezwlocznie po
podpisaniu umowy (nie póniej ni2 w terminie 7 dni). 2.2.2. Odbiór odpadów komunalnych od wlacicie1i
nieruchomoci Wykonawca powinien realizowaé w godzinach 800-1800, przy czym wlacicie1e
nieruchornoci zobowi4zani sq wystawié pojemniki i worki w dniu odbioru do godz. 800. 2.2.3. Zamawiajcy
i Wykonawca wspólnie odpowiadajq za informowanie mieszkañców o zasadach i terminach odbierania
poszczegolnych rodzajów odpadów. Wykonawca zobowizany jest dostosowaá odbiory odpadów
komunalnych do harmonogramu przekazanego przez Zamawiajcego stanowiqcego za1cznik nr 9; 2.2.4.
Wykonawca zobowiqzany jest do przygotowania harmonograrnu odbioru odpadów i przedstawienia do
akceptacji Zamawiajcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy. 2.2.5. Po akceptacji Zamawiajcego
Wykonawca zobowiqzany bçdzie do wydrukowania w/w harmonogramu w i1oci co najmniej 1700 sztuk
oraz przekazania go w1acicie1orn meruchomosci podczas pierwszego odbioru odpadów. 2.2.6. Wykonawca
przekae Zarnawiajqcemu elektroniczn4 wersjç harmonogramu w celu zamieszczenia go na stronie
internetowej oraz przekae minimum 300 szt. wersji drukowanej celem rozpowszechnienia wród
rnieszkañców. Harmonogram powinien uwzglçdniaé caly okres realizacji umowy tj. od 01.01.2019 r. do
30.06.20 19 r. 2.2.7 Wykonawca zobowiqzany jest do przedkladania Zamawiajqcemu pólrocznych
sprawozdañ, zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzqdku w
gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454). Wykonawca zobowizany jest równie± do przedkladania
Zamawiaj4cemu rocznego sprawozdania, zgodnie z art. 9na ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. 0 utrzymaniu
czystoci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1454). 2.1.1. Odpady odebrane od w1acicie1i
nieruchornoci z terenu Gminy Leoncin Wykonawca zobowi4zany jest zagospodarowaá (poddaé odzyskowi
lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowizujqcym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne oraz odpady
zielone przekazywaé bezporednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dia Mazowsza oraz przedstawiaé Zamawiajcemu
jeden raz na rniesiqc (wraz z fakturami za wykonanie ushg) dowodów potwierdzajqcych wykonanie tych

czynnoci, tj. kart przekazania odpadów. 2.1.2. Wykonawca zobowiqzany jest do przestrzegania podczas
trwania umowy przepisów prawnych, a w szczeg61noci: 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), 2) ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzqdku w
gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), 3) uchwaly Rady Gminy Leoncin w sprawie regulaminu utrzymania
czystoci i porzqdku na terenie Gminy Leoncin, 4) Uchwaly Rady Gminy Leoncin w sprawie okre1enia
szczególowego sposobu i zakresu gwiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w1acicie1i nieruchomoci z terenu Gminy Leoncin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczonq przez w1acicie1a nieruchomoci oplatç za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2.1.3.
Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami dia Mazowsza 2.1.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za
osiqganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzglçdnieniem poziomów odzysku wskazanych w
ustawie z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.
1454), Rozporzqdzeniu Ministra rodowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz. U z 2012r., poz. 645), oraz Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych u1egajcych biodegradacji przekazywanych do
skiadowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012r. poz. 676).
Przez poziom odzysku/ poziomy odzysku Zamawiajqcy rozumie osi4ganie poziomów odzysku odpadów
komunalnych wskazanych art. 3b w ustawie z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzqdku w
gminach ( Dz. U z 2018 r., poz. 1454) oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegajqcych
biodegradacji przekazywanych do skiadowania wskazanych w art. 3c w ustawie z dnia 13 wrzenia1996 r. o
utrzymaniu czystoci i porzqdku w gminach (Dz. U z 2017r., poz. 1289). Okre1enia ,,odzysk" i ,,recykling"
uyte w SIWZ na1ey czytaé zgodnie z definicjami tych pojçé zawartymi w art. 3 ust. 1 pkt 14) i 23) ustawy z
dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)." 2.1.5. Wykonawca jest
zobowiqzany do prowadzenia dokurnentacji potwierdzajqcej i1oé odebranych odpadów komunalnych oraz
wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez
Zamawiajcego dodatkowych informacji). 2.1.6. Wykonawca zobowiqzany jest do przekazywania
Zamawiajqcemu faktur wraz z kartami przekazania odpadów oraz wykazem niemchomoci zobowiqzanych
do selektywnej zbiórki odpadów, a nieprzeprowadzajqcych jej (niesegregujqcych odpady). 2.1.7. Za
zawinione szkody w majtku Zamawiaj4cego lub osób trzecich w trakcie wykonywania uslugi
odpowiedzia1no6 ponosi Wykonawca. 2.1.8. Zgodnie z art. 9 e ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r, o
utrzymaniu czystoci i porzqdku w gminach (Dz. U z 2017 r., poz. 1289) - zakazuje sic mieszania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od

w1acicie1i niemchomoci oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych rónych rodzajów ze sobq.
2.1.9. Zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r, o utrzymaniu czystoci i porzqdku w gminach (Dz.
U z 2018 r., poz. 1454) - w przypadku niedopelnienia przez w1acicie1a nieruchomoci obowiqzku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowizany jest do przyjmowania ich jako
zmieszane odpady komunalne i niezwlocznego powiadamiania, o tym fakcie Zamawiajqcego. Do informacji
Wykonawca zobowiqzany bçdzie zal4czy6 dokurnentacjç fotograficznq sprzed danej nieruchomoci i
protokól z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikaé jakiej dotyczy
niemchomoci, wjakim dniu i o której godzinie doszlo do ustaleniaw/w zdarzenia. 2.1.10. Wykonawca
zapewnia w1aciwy stan sanitamy (mycie i dezynfekcj ç) poj azdów uywanych podczas realizacj i
zamówienia. 2.1.11. Samochody Wykonawcy odbierajce odpady komunalne powinny byá oznakowane w
sposób czytelny. 2.1.12. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuj e odpadów powstaj 4cych w
wyniku prowadzenia dzialalnoci gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych). 2.1.13. System odbierania
odpadów komunalnych nie obejmuje odbioru odpadów budowlanych i remontowych, pochodzqcych z
remontów i innych robot budowlanych na których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowç lub
rozbiórkc, lub zgloszenie do administracji budowlano - architektonicznej. 2.1.14. Wykonawca zobowizany
jest dostosowaá sic do programu komputerowego sluqcego do obsiugi zagadnieñ zwiqzanych z gospodark
odpadami z którego korzysta Zamawiajcy. 2.1.15. W pierwszym miesiqcu wykonywania uslugi odbioru
odpadów: 1) selektywnie gromadzonych - Wykonawca zobowizany jest do odbioru odpadów z pojernników
lub zgromadzonych w workach, w których w1aciciele nieruchomoci J zgromadzili, choéby nie pochodzily
od Wykonawcy; 2) dostarczanie na wniosek Zamawiajqcego (telefonicznie lub e-mail) worków do
selektywnej zbiórki odpadów do Urzçdu Gminy Leoncin (ul. Partyzantów 3) 2.1.16. Zgodnie z art. 6d ust. 4
pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454) Wykonawca
zobowiqzany jest do wskazania w ofercie instalacji, w szczególnoci posiadajcej status Regionalnej
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w której odpady odebrane z terenu gminy Czosnów
bqdq zagospodarowane. Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia umowy na odbiór odpadów
komunalnych lub promesy. 2.2. Dane charakteryzujqce zamówienie 2.2.1. Charakterystyka Grniny Leoncin
1) Powierzchnia gminy wynosi 158,8 km2., charakteryzuje sic zabudowq rozproszon. 2) Liczba
mieszkañców zgloszonych w deklaracji: 4951 (stan na dzieñ 30.06.2018 r.), w tym uwzglçdnieni sq
mieszkañcy przebywajqcy sezonowo. Liczba mieszkañców segregujqcych odpady: 4063 (stan na dzieñ
30.06.20 18 r.), Liczba mieszkañców nie segregujqca odpadów: 888 (stan na dzieñ 30.06.2018 r.), Szacuje sic,
e w czasie realizacji umowy liczba mieszkañców moe wzrosnqé do ok. 5— 10% 3) Gmina Leoncin liczy 18
solectw: Gaé, Gniewniewice Folwarczne, Górki, Leoncin, Nowa Dqbrowa, Nowe Grochale, Nowa Mala

Wie, Nowe Polesie, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Oniki, Rybitew, Secymin Poiski, Stare Polesie,
Stanislawów, Stara Dqbrowa, Wilków nad Wisl4, Wilków Poiski. Liczba wsi - 31: Cisowe, Gaá, Glusk,
Gniewniewice Folwarczne, Górki, Krubiczew, Leoncin, Mala Wie§ przy Drodze, Michalów, Nowa Dbrowa,
Nowa Mala Wie, Nowe Gniewniewice, Nowe Grochale, Nowe Polesie, Nowiny, Nowy Secymin, Nowy
Wilków, Oniki, Rybitew, Secymin Poiski, Secyminek, Stanislawów, Stara Dqbrowa, Stare Gniewniewice,
Stare Grochale, Stare Polesie, Teofile, Wilków nad Wislq, Wilków Poiski, Wincentówek, Zamoó. 4) Liczba
punktów odbioru odpadów: 1692 (stan na dzieñ 30.06.2018 r.), Uwaga: 1. Rónica liczby punktów odbioru
odpadów w stosunku do liczby deklaracji aktywnych wynika z faktu, i2 najednej nieruchomoci rnoe
zamieszkiwaé jedna, dwie lub wiçcej rodzin wystawiajqcych odpady pod tym samym adresem. 2.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany liczby punktów odbioru odpadów. Ich liczba w ciqgu okresu
realizacji zamówienia moe wzrosnqé lub zmaleé i jest za1ena od z1oonych deklaracji przez w1acicie1i
nieruchomoci. 5) I1oci odpadów odebranych z terenu Gminy Leoncin, na podstawie kart przekazania
odpadów przez przedsiçbiorcç odbierajcego odpady od wlacicie1i niemchomoci zamieszkalych w 2017
roku wynosila: Rodzaj odpadów 2016r. (w Mg) zmieszane odpady komunalne (20 03 01) 631,75 Kod 20 01
23 * 20 01 342001 35* 20 01 362001 40 15 0102 15 01 07 15,542 1,839 3,725 136,190 39,480 13,870
271,740 Przyjmujemy, 2e i1oá odebranych odpadów od w1acicie1i niemchomoci mote nieznacznie sic
podwyszaé w stosunku do lat poprzednich. 3. Wyposaenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) dzialaj4cego na terenie Gminy Leoncin w odpowiednie pojemniki oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK na terenie Gminy Leoncin. Zamówienie obejmuje
wyposaenie w pojemniki, odbiór z PSZOK i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) wskazanych w
opisie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomoci zamieszkalych gminy Leoncin, w
sposób zapewniaj qcy osiqgniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do
skiadowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porzqdku w
gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki dia Mazowsza oraz
Regulaminu utrzymania czystoci i porzqdku na terenie Gminy Leoncin. W zakres zamówienia wchodzi w
szczeg61noci: - wyposaenie PSZOK w pojemniki lub/i konteneiy do oddzielnego gromadzenia
wyselekcjonowanych frakcji odpadów, - wywóz odpadów komunalnych zebranych selektywnie
pochodz4cych z nieruchomoci zamieszkalych z terenu gminy Leoncin, dostarczonych do PSZOK, zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa, 3. 1. Opis
warunków odbioru odpadów z PSZOK 3.1.1. PSZOK bçdzie przyjmowal wylqcznie odpady komunalne od
mieszkañców z nieruchomoci zamieszkalych z terenu gminy Leoncin. 3.1.2. Wyposaenie Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbywaá sic bçdzie poprzez: 1) odbieranie odpadów
z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK); 2) wyposaenie w/w Punktu
w kontenery (otwarte i zamkniçte) o minimalnej pojemnoci 7 m3 (typu KP-7) oraz pojemniki i beczki
zamykane o minimalnej pojenmoci 120 1; 3.1.3. odpady selektywnie zbierane w PSZOK wraz ze
wskazaniem minimalnej pojemnoci pojemników tub/i kontenerów: - odpady ,,zielone" (kod odpadu 20 02
0 1) — kontener o poj. 7 m3 (otwarty); - opony (kod odpadu 16 01 03) - kontener o poj. 7 m3 (otwarty); papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) - kontener o poj. 7 m3 (zamykany); - szklo (kod odpadu 20 01 02) kontener o poj. 7 rn3 (otwarty); - odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) - kontener o poj. 7 rn3
(otwarty); - rozpuszczalniki (kod odpadu 20 01 13) — beczka o poj. 240 1; - rodki ochrony roIin (kod
odpadu 20 01 19) — pojemnik o poj. 240 1 - termometry rtçciowe i §wietl6wki - specjalistyczny pojemnik o
poj. 240 1; - odczynniki fotograficzne (kod odpadu 20 01 17) - beczka o poj. 240 1; - oleje (kod odpadu 20 01
25) - beczka o poj. 240 1; - odpady farb i lakierów (kod odpadu 20 0127, 20 01 28)—beczka o poj. 240 1; baterie i akurnutatoiy (kod odpadu 20 01 33, 20 01 34) - pojemnik o poj. 240 1; - zuyty sprzçt RTV i AGD
(kod odpadu 20 01 35, 20 01 36) - kontener o poj. 7 m3 (otwarty); - drewno zawierajce substancjc
niebezpieczne (kod odpadu 20 01 37) - kontener o poj. 7 m3 (otwarty); - drewno inne ni2 wymienione w 20
01 37 (kod odpadu 20 01 38) - kontener o poj. 7 m3 (otwarty); - tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01 39) kontener o poj. 7 m3 (zamykany); - metal (kod odpadu 20 01 40) - kontener o poj. 7 m3 (otwarty); - odpady
remontowo-budowlane pochodzqce z remontów i innych robot budowlanych wykonywanych przez
w1acicie1i nieruchomoci we wiasnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowç lub zgloszenia do adrninistracji architektoniczno-budowlanej (kod odpadu 17 01 01,
17 09 04) - kontener 7 m3 (otwarty). 3.2. Szczególowe dane charakteryzujce zamówienie: 3.2.1.
Wykonawca dostarczy pojemniki lub/i kontenery w takiej i1oci i o takich parametrach aby zapewnié
selektywny odbiór wszystkich frakcji odpadów przewidzianych do zbierania w PSZOK. 3.2.2. Wykonawca w
trakcie realizacji zarnówienia moe dostosowywaé wie1koá pojemników/kontenerów, ich i1oó i
czçstot1iwoé opró±niania do potrzeb. 3.3. Obowizki Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. 3.3.1.
Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w szczeg61noci: a) ustawq z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. 2018r. poz. 1454) b) ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.) c) rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia
29 grudnia 2016r. w sprawie szczególowych wymagañ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w1acicie1i nieruchomoci (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020,1250 i 1920) c) rozporzqdzeniem Ministra
rodowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzoru sprawozdañ o odebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystociach cieklych oraz realizacji zadañ z zakresu gospodarowania odpadami

komunalnymi (Dz. U. z 2016r. poz. 934), d) rozporz4dzeniem Ministra rodowiska z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz.. 2167), e) rozporzqdzeniem Ministra
rodowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegaj4cych biodegradacji przekazywanych do skiadowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania
masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), f) ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) g) obowi4zujqcym Regulaminem utrzymania czystoci i
porzdku na terenie Gminy Leoncin. 3.3.2. Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia kontenerów lub/i
pojemników bçdqcych wyposaeniem PSZOK. 3.3.3. Kontenery i pojemniki na1ey ustawié na terenie
PSZOK nie póniej ni w terminie 5 dni od daty rozpoczçcia obowiqzywania umowy. 3.3.4. Oprónianie lub
wymiana zapelnionych pojemników/kontenerów odbywaé sic ma w terminie nie d1uszym ni2 3 dni od
otrzymania zgloszenia.

11.5) Glówny kod CPV: 90511200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
905 13 100-7
90514000-3
90533000-2

11.6) Calkowita wartosé zarndwienia (/eeli zamawiajqcypodaje informacje o wartoci zamówienia):
Wartoé bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa calkowita maksyrnalna
wartoé w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje sic udzielenie zamówieñ, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 1 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre1enie przedmiotu, wie1koci lub zakresu oraz warunków na jakich zostanq udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w którym realizowane bedzie zamówienie tub Ares, na Wry zostala zawarta umowa
ramowa lub Ares, na który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesicach:

lub dniach:

lub
data rozpoczçcia: lub zakoñczenia: 2019-12-31

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECIINICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTIPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre1onej dziala1noci zawodowej, o He
wynika to z odrçbnych przepisów
Okre1enie warunków: Wykonawca spelni warunek udziahi w postçpowaniu dotyczcy kompetencji i
uprawnieñ do prowadzenia okre1onej dzia1a1noci zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit, a) SIWZ,
jeeli wykae, 2e. a) aktualny wpis do rejestru dzialalnoci regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 ze
zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Leoncin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
wlacicie1i nieruchornoci; ww. wpis do rejestru dziala1noci regulowanej musi obejmowaé co najmniej
odpady o kodach: od 15 01 01, 15 01 02, 15 104, 15 01 05, 15 01 07, 15 01 09,2001 01,2001 02,2001
23*, 20 0135*,2001 36,2001 39,200140,200307,200399,200201 októrychmowaw
rozporzqdzeniu Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z
2014r. poz. 1923); b) aktualny wpis do rejestru podrniotów wprowadzajcych produkty, produktu w
opakowaniach i gospodarujcych odpadami, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.20 12 r. o
odpadach (Dz.U. 2018, poz. 992 z pón.zm.), prowadzonego przez w1aciwego miejscowo Marszalka
Województwa w zwizku z art. 50 ust. 1 pkt 5b w/w ustawy w zakresie transportu odpadów lub
potwierdzenie z1oenia wniosku o zakresie w zwiqzku z art. 233 ust. 1 wlw ustawy. C) aktualny wpis do
rejestru podmiotów wprowadzajqcych produkty, produktu w opakowaniach i gospodarujqcych odpadami,
o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.20 12 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r, poz. 992 z pon.zrn.),
prowadzonego przez wlaciwego miejscowo Marszalka Województwa, w zwiqzku z art. 50 ust. 1 pkt 3b w
zakresie zbierania sprzçtu elektrycznego i elektronicznego lub potwierdzenia zloenia wniosku o wpis do
niniejszego rejestru w zakresie w zwiqzku z art. 84 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2015r. o \ zuytym sprzçcie

eklektycznyrn i elektronicznym, (Dz.U. 2018r. poz. 1466). d) aktualne zezwolenie na prowadzenie
dzialalnoci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub umowç potwierdzajcq
zobowizanie przyjmowania odpadów komunalnych od Wykonawcy przez przedsiçbiorcç posiadajcego
ww. zezwolenie. Miej sea odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyej powinny
spelniaó warunki okrelone w obowiqzuj eych przepisach.
Inforrnacj e dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa tub ekonomiczna
Okre1enie warunków: Wykonawca spelni warunek udzialu w postçpowaniu dotyczqcy sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeeli wykae, e: a) posiada
rodki finansowe lub zdo1no6 kredytowq, w wysokoci mm. 200 000 PLN, b) jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziala1noci zwiqzanej z przedmiotem zamówienia
na sumç gwaraneyjnq ubezpieczenia mm. 300 000 PLN
Informacj e dodatkowe
111.1.3) Zdo1n6é techniczna tub zawodowa
Okre1enie warunków: Wykonawca spelni warunek dotyczcy zdo1noci technicznej lub zawodowej, o
którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeeli wykae, e: a) wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jeeli okres prowadzenia dzia1alnoci jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jednq ushigç odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w i1oci co najmniej 1,0 tys.
Mg, b) dysponuje nastçpujqcym wyposaeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: - co najmniej
dwoma poj azdarni przystosowanyrni do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
przystosowanyrni do opróniania pojemników o pojemnociach 120 1., 240 ii 1100 1. - co najmniej
dwoma pojazdarni przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - co
najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktujqcej - bazq magazynowo transportowq usytuowanq w grninie Leoncin, lub w od1egloci nie wiçkszej ni2 60 km od granicy tej
gminy. Baza powinna sic znajdowaé na terenie do ktorego Wykonawca posiada tytul prawny. Pojazdy, o
których mowa wyej oraz baza magazynowo - transportowa muszq spelniaá wymagania okre1one w
rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegolowych wymagañ w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlacicie1i nieruchomoci (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
Zamawiajqcy wyrnaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu
w postçpowaniu imion i nazwisk osób wykonujqcych czynnoci przy realizacji zamówienia wraz z
informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub dowiadczeniu tych osób:
Inforrnacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okre1one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiajqcy przewiduje nastçpujce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
111.3) WYKAZ OWIADCZE SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCI W CELU WSTEPNEGO
POT WIERDZENIA, 2E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKT
UDZIALU W POSTIPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Owiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postçpowaniu
Tak
Owiadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC W
POST1POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre1onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 121 Pzp
oraz, odnonie skazania za wykroczenie na karç aresztu, w zakresie okre1onym przez zamawiajcego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 16 Pzp, wystawionej nie wczeniej ni2 6 miesiçcy przed uplywem terminu
skiadania ofert; 2) zawiadczenia wlaciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajqcego, ±e
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkOw, wystawionego lie wczeniej ni2 3 miesiqce przed
uplywem terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ie wykonawca zawarl
porozumienie z wlaciwym organem podatkowym w sprawie splat tych na1enoci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczeg61noci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozloenie na raty zaleglych p1atnoci lub wstrzymanie w caloci wykonania decyzji wlaciwego organu;
3) zawiadczenia w1aciwej terenowej j ednostki organizacyjnej Zakiadu Ubezpieczeñ Spolecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajqcego, 2e wykonawca
lie zalega z oplacaniern skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeniej
n12 3 miesiqce przed uplywem terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj4cego, 2e
wykonawca zawarl porozumienie z wlaciwym organem w sprawie splat tych na1enoci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegótnoci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozloenie na raty zaleglych platnoci tub wstrzymanie w caloci wykonania decyzji
wlaciwego organu; 4) odpisu z wlaciwego rejestru tub z centratnej ewidencji i informacji o dziala1noci
gospodarczej, jee1i odrçbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) owiadczenia wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku s4du tub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, oplat tub skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzajqcych dokonanie platnoci tych na1enoci
wraz z ewentuatnymi odsetkami tub grzywnami tub zawarcie wicego porozumienia w sprawie splat
tych na1enoci; 6) owiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem §rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sic o zamówienia publiczne; 7) owiadczenia wykonawcy o braku
wydania prawomocnego wyroku sqdu skazujqcego za wykroczenie na karç ograniczenia wotnoci tub
grzywny w zakresie okre1onym przez zamawiaj4cego na podstawie art. 24 ust, 5 pkt 5 16 Pzp; 8)
owiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowizków wynikajcych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony grodowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre1onym przez zamawiajqcego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 9) owiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatków i oplat tokatnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716); 10) owiadczenia wykonawcy o przyna1enoci albo braku przyna1enoci do tej samej grupy
kapitalowej; w przypadku przyna1enoci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moe zloyé wraz z
owiadczeniem dokumenty bqd2 informacje potwierdzajce, 2e powizania z innym wykonawc4 nie
prowadzq do zaklócenia konkurencji w postçpowaniu.
111.5) WYKAZ OSWIADCZEr LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCI W
POST1POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POT WIERDZENIA
OKOLICZNOCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTIPOWANIU:
W celu potwierdzenia spelniania warunku dotyczcego sytuacji ekonomicznej lub finansowej okretonego
pkt 5.3.2. SIWZ zarnawiajqcy 2qda od wykonawcy: a) informacji banku lub spóldzielczej kasy

oszczçdnociowo-hedytowej potwierdzaj4cej wysokoé posiadanych §rodk6w finansowych tub zdo1no6
kredytowq wykonawcy, w okresie me wczeniejszym ni2 1 miesiqc przed uplywem terminu skiadania
ofert; b) potwierdzajcych, 2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia1a1noci zwizanej z przedmiotem zamówienia na sumç gwarancyjnq okreglonq przez
zamawiaj qcego
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC1I W
POST1POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)
Oferta, wadium, pelnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajjcy iqda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczce wadium. 1. Zamawiajcy 2qda wniesienia wadium w kwocie 15 000 zI (slownie
ziotych: piçtnacie tysiçcy). 2. Wadiurn wnosi sic przed uplywem terminu skiadania ofert. 3. Wadium
rnoe bye wnoszone w jednej tub w kilku nastçpujcych formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a)
pienidzu, b) porçczeniach bankowych tub porcczeniach spóldzielczej kasy oszczçdnociowo kredytowej, z tym 2e porçczenie kasy jest zawsze porçczeniem pieniç±nym, c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porçczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiçbiorczoci. 4. Z treci gwarancji i porçczeñ, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45
ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikaé bezwarunkowe, nieodwolalne i na pierwsze pisemne 24dame
zamawiajcego, zobowizanie gwaranta do zaplaty na rzecz zamawiajqcego kwoty okrelonej w
gwarancji: 4.1. jeeli wykonawca, którego oferta zostala wybrana: a) odmówi podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach okrelonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, c) zawarcie urnowy w sprawie zamówienia publicznego
stanie sic niernoliwe z przyczyn lecych p0 stronie wykonawcy. 4.2. jeeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn 1eqcych P0 jego stronie, nie zloy
owiadczeñ lub dokumentów potwierdzajqcych okolicznoci, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp,
owiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie
omylki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak mo±Iiwoci wybrania oferty z1oonej
przez wykonawcç jako najkorzystniejszej Wadium wnosi sic przed uplywem terminu skiadania ofert.
Wadium wnoszone w pieniqdzu wplaca sic przelewem na rachunek bankowy zamawiajqcego BANK
SPOLDZIELCZY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Oddz. w Leoncinie 708011 0008 0040
0400 0273 0172 z dopiskiem ,,Wadium w postçpowaniu GKZP.271.PN.18.2018" 5. Kopiç polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca sic zloyé wraz z ofertq. 6. Wniesienie wadium w
pieniqdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajqcego bçdzie skuteczne z chwilq
uznania tego rachunku bankowego kwotq wadium (jee1i wplyw §rodk6w pieniçnych na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajqcego nastpi przed uplywem terminu skiadania ofert). 7. Oryginal
dokumentu potwierdzajqcego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e)
SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca skiada wraz z ofertq. 8. Jee1i wadium zostanie wniesione
walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg gredniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Poiski (Tabela A kursów §rednich walut obcych) w dniu
publikacji ogloszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzçdowym Unii Europejskiej. 9. Jeeli wadium
zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o ktôrych mowa
w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach okre1ona w walucie obcej, kwota
wadium zostanie przeliczona na PLN wg redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego
przez Narodowy Bank Poiski (Tabela A kursów rednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia 0
zamówieniu w Dzienniku Urzçdowym Unii Europejskiej. 10. W przypadku wadium wniesionego w
pieniqdzu oraz z treci gwarancji i porçczeñ, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeeli wadium
bçdzie wniesione w tych formach, musi wynikaé, 2e wadium zabezpiecza ofertç wykonawcy zlo2onq w
postçpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od w1acicieli nieruchomoci polo±onych na terenie Gminy Leoncin oraz wyposaenie w
pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów"
oznaczenie sprawy: (IiKZP.27 LPN. 18.2018" 11. Za zgodq zamawiajqcego wykonawca moe dokonaá
zmiany formy wadium na i ednq lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy
wadium musi bye dokonana z zachowa'niem ciqg1oci zabezpieczenia oferty kwotq wadium. 12. W
przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu wykonawca moe wyraziC zgodq na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje sic udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Na1ey podaá infonnacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sic zIoenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dohczenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sic z1oenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wyinaga sic zloienia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sic zIoenie oferty wariantowej
Nie
ZIoenie oferty wariantowej dopuszcza sic tylko z jednoczesnym z1oeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanq zaproszeni do udzialu w postçpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, 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 bçdzie zawarta:

Czy przewiduje sic ograniczenie liczby uczestników umowy rarnowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacj e dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której bçdq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego
systemu zakupów:

Inforrnacj e dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sic z1oenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje sic pobranie ze z1oonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z og/oszeniem) Nie
Na1ey podaé adres strony internetowej, na której aukcja bçdzie prowadzona:

Na1ey wskazaé elementy, których wartoci bethj przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sic ograniczenia co do przedstawionych wartoci, wynikajqce z opisu przediniotu
zamówienia:

Na1e4 podaó, które informacje zostanq udostçpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz j aki
bçdzie termin ich udostçpnienia:
Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postçpowania w toku aukcji elektronicznej I jakie bçdq warunki, najakich
wykonawcy bqdq mogli licytowaé (minimalne wysokoci post4pieñ):
Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzçtu elektronicznego, rozwiqzañ i specyfikacji technicznych w

zakresie po1czeñ:
Wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o Iiczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zloy1i nowych postpieñ, zostanq zakwalifikowani do nastçpnego etapu:
Warunki zamkniçcia aukcji elektronicznej:

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

Znaczenie

cena

60,00

termin pIatnoci faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, które muszq spelniaé wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstçpnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Na1ey podaé inforrnacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbe etapów):

Informacje dodatkowe

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

Informacja o wysokoci nagród dia wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwi4zania stanowice podstawç do skiadania ofert, jee1i zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstçpny harmonogram postçpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzañ:
Na1ey podaé informacj e na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujqce minimalne wyrnagania, którym muszq odpowiadaC
wszystkie oferty:

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

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której bçdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostçpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczqce rej estracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wyrnagania
techniczne urzqdzeñ informatycznych:
Sposób postçpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre1enie minimalnych wysokoci postqpieñ:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z1oy1i nowych pos4pieñ, zostanq zakwalifikowani do nastçpnego etapu:

Termin skiadania wniosków o dopuszczenie do udzialu w Iicytacji elektronicznej
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacj i elektronicznej:
Termin i warunki zamkniçcia licytacji elektronicznej:

Istotne dia stron postanowienia, które zostanq wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia na1eytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sic istotne zmiany postanowieñ zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Na1ey wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajcy przewiduje mo1iwoó zmiany postanowieñ umowy, która moze nastqpié w trybie
przewidzianym przez Pzp za zgodq obu stron wyraonq na pimie pod rygorem niewa±noci, z
uwzglçdnieniem art. 144 ust. 1 Pzp, w nastçpujqcym zakresie: 1) Zmiany terminu platnoci z przyczyn
nieza1enych od Zamawiajqcego, w tym w szczeg61noci w wynilcu zadzialania oko1icznoci Sily Wyszej, 2)
Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczeg61noci ich adresów, przedstawicieli Stron, innych
osób wskazanych imiennie w umowie bçdq dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. 3) W
przypadku wynikniçcia rozbienoci lub niejasnoci w rozumieniu pojçé uytych w umowie, których nie
mona usuné w inny sposób, a zmiana bçdzie umo1iwiaá usuniçcie rozbienoci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy, 4) Wystqpienia sily wyszej
uniemo±liwiajqcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczególowym opisem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostçpniania informacji o charakterze poufnym (jeeli dotyczy).

rodki sluce ochronie informacji o charakterze poufnyrn

1V.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskOw o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu:

Data: 2018-10-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu skiadania wniosków, ze wzglçdu na piIna potrzebç udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniern):

Wskazaá powody:

Jçzyk lub jezyki, w jakich mogq bye sporzdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi w
postçpowaniu
>
IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sic uniewanienie postçpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania grodk6w pochodzqcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi
rodków z pomocy udzielonej przez pañstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które mialy byC przeznaczone na sfinansowanie caloci lub czçci zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje sic uniewanienie postçpowania o udzielenie zamówienia, jeeli grodki sIuqce
sfinansowaniu zamówieñ na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiajqcy zamierzal
przeznaczyC na sfinansowanie caloci lub czçci zamówienia, nie zostaly mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAL4CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ4CE OFERT CZISCIOWYCH

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-OC
NIP: 531-16-66-399, REGON: 01 3270471
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