
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.oksa.biuletyn.net

Ogłoszenie nr 336799 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.
Oksa: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OKSA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie

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

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

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

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej: nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oksa, krajowy numer identyfikacyjny 29101043500000, ul. 
ul. Włoszczowska  22, 28363   Oksa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3808048, 
3808047, e-mail , faks 413 808 148. 
Adres strony internetowej (URL): www.oksa.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
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Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL): tak - www.oksa.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: nie - www.oksa.biuletyn.net
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem: nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:: nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: tak 
Inny sposób: 
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:  Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I 
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OKSA W OKRESIE OD 1 
STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU 
Numer referencyjny: BZP.U.1.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny : nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 
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Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Oksa w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 
grudnia 2018 roku Przedmiotem zamówienia jest: - odbiór odpadów komunalnych 
bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oksa; - 
wyposażenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w worki i/lub pojemniki 
służące do zbierania odpadów komunalnych; - przekazywanie odebranych od właścicieli 
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla 
województwa świętokrzyskiego na lata 2012 – 2018 dla regionu 4.3 (Uchwała nr XXI/360/12 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia 
"Planu gospodarki odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego" 2012-2018); - 
przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zm.). - zagospodarowanie zebranych odpadów 
komunalnych w sposób, który zapewni osiągnięcie określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U.2012.645) poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa 
sztuczne i szkło, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. 4.2. Opis, zakres 
oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym 
załącznik Nr 7 do SIWZ. 4.3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymagane jest 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1505, z późn. 
zm.) 4.3.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia co najmniej 1 osoby na umowę o pracę, która będzie brała udział w 
przebudowie drogi gminnej nr 355024T Błogoszów – Kolonia Ogarska a w szczególności 
będzie wykonywać następujące prace : wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 4.3.2. Sposób 
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 4.3.2.1. dla 
pracownika/ów, o których mowa w pkt. 4.7. i pkt. 4.7.1. wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć przed podpisaniem umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia, 
oświadczenia, w którym pracownik wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych 
tj. umowa o pracę. 4.3.2.2. dla pracownika/ów, o którym mowa w pkt. 4.7 i pkt. 4.7.1. 
wykonawca zobowiązany jest przekazać przed podpisaniem umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego jego umowę o pracę. Dokumenty, o których mowa 
w pkt. 4.7.2.1. oraz 4.7.2.2. należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem. 

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90533000-2, 90511000-2, 90514000-3, 90513100-7, 90512000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
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systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1)  Kompetencje  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie  warunków: posiadania  uprawnień  do wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie: zezwolenia na transport
odpadów na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 
z późn. zm.) oraz wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Oksa (wpis
musi  dotyczyć  wszystkich  rodzajów  odpadów  będących  przedmiotem  usługi
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie  warunków:  Warunek zostanie  uznany za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca wykaże
wykonanie lub  wykonywanie  w okresie  ostatnich 3 lat  przed  upływem terminu składania
ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie  co najmniej  1
zamówienia polegającego na odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie zbliżonej do
przedmiotu zamówienia (około 400 Mg) przez okres co najmniej 12 miesięcy z podaniem ich
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorów  oraz  załączenie  dokumentu
potwierdzającego,  że  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.  7.4.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia  7.4.1.  Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
dysponowanie  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami
określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
(Dz.U.2013.122)  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia.  7.4.2.  Wykonawca
winien wykazać, że posiada lub będzie posiadał co najmniej: - 2 samochody specjalistyczne
przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o ładowności co najmniej
6  Mg;  -  2  samochody  specjalistyczne  przystosowane  do  odbioru  selektywnie  zebranych
odpadów komunalnych;  -  1  samochód  o  masie  całkowitej  do  3,5  Mg przystosowany do
odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe o szerokości jezdni do 2,5 m; - 1
samochód  do  odbioru  odpadów wielkogabarytowych;  7.4.3.  Wykonawca  jest  obowiązany
podać informacje o podstawie dysponowania wymienionym sprzętem. 7.4.4. Ocena spełnienia
ww.  warunków nastąpi  na  podstawie  przedstawionych  przez  Wykonawcę  dokumentów:  -
wykazu narzędzi, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu zamówienia (załącznik Nr
5  do  SIWZ). 
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu: tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu  składania  ofert  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego albo
inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie  
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji
właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy  Pzp;  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. siwz: 1) pkt 1 - 3
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
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lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że:  a)  nie  zalega  z  opłacaniem
podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  albo  że  zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami  lub  grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.8. Dokumenty, o których mowa w pkt
7.1) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1) lit. a), powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7., zastępuje się je dokumentem
zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub  przed organem sądowym,  administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. pkt 8. stosuje się. W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub
miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie  na  transport  odpadów komunalnych  na  podstawie  art.  233 ustawy z  dnia  14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 21) oraz wpis do rejestru działalności
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,
prowadzonego przez Wójta Gminy Oksa (wpis musi dotyczyć wszystkich rodzajów odpadów
będących  przedmiotem  usługi)  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem; Wykaz wykonanych, lub wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania  ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług polegających na
odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie zbliżonej do przedmiotu zamówienia (około
400 Mg)  przez  okres  co  najmniej  12  miesięcy z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat
wykonania  i  odbiorów oraz  załączenie  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  usługi  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. (Załącznik Nr 4 do SIWZ); Wykaz niezbędnych do
wykonania zamówienia pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca do wykonania przedmiotu
zamówienia oraz informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik Nr 5 do
SIWZ);  w  formie  oryginału  wraz  z  kserokopiami  dowodów  rejestracyjnych;  Kserokopie
dokumentów potwierdzających  posiadanie  bazy magazynowo-transportowej,  usytuowanej  
w Gminie Oksa lub w odległości  nie  większej  niż  60 km od jej  granic,  tj.  tytuł  prawny,
umowę, inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem; Informację z banku
lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których  Wykonawca  posiada
rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność
kredytową Wykonawcy na kwotę min. 50.000 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed  upływem  terminu  składania  ofert;  W  przypadku  gdy  wykonawca  polega  na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, zobowiązany jest złożyć zobowiązanie w formie Zał. nr 3.8. zobowiązanie do
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oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania  zamówienia  Jeżeli
wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  budzą  wątpliwości
zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz
którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy, 2) Dowód wniesienia wadium, 3) Inne oświadczenia i dokumenty 
wskazane przez zamawiającego w siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie 
złotych: dziesięć tysięcy 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych: nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych: nie 
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 20
Kryterium Środowiskowe 20

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

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

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

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

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

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy  wskazać  zakres,  charakter  zmian  oraz  warunki  wprowadzenia  zmian: 
Warunki  zmiany  umowy 1.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzania  zmian  do
postanowień niniejszej umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonywane za
zgodą stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie
to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość
zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania zadania na uzasadniony
wniosek  Wykonawcy  i  pod  warunkiem,  że  zmiany  te  wynikają  z  okoliczności,  których
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Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie są przez niego zawinione, o
czas trwania zakłócenia, w szczególności, gdy są spowodowane:  działaniem siły wyższej tj.
zdarzeniem  bądź  połączeniem  zdarzeń  obiektywnie  niezależnych  od  stron  umowy,  które
istotnie utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy
nie  mogły  przewidzieć  przed  zawarciem  umowy  i  którym  nie  mogły  zapobiec,  ani  ich
przezwyciężyć i  im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością.  Wykonawca
jest  zobowiązany  niezwłocznie  poinformować  Zamawiającego  o  fakcie  zaistnienia  siły
wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu
umowy. 4. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie ceny
jeżeli w trakcie jej obowiązywania:  ulegnie zmianie ustawowa zmiana podatku VAT. Cena
brutto będzie podlegać zmianie o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej  ze zmiany
stawki  podatku  na  stawkę  podatku  obowiązującego  w  dniu  powstania  obowiązku
podatkowego; 5. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie
formy prawnej  Wykonawcy jeżeli  w trakcie  jej  obowiązywania  zmianie  ulegnie  siedziba,
adres, forma prawna Wykonawcy. 6. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w zakresie osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod
warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje. 7. Dopuszcza
się  możliwość  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  zakresie  sposobu  spełnienia
świadczenia, w szczególności gdy są spowodowane przez: – wzrost liczby obsługiwanych
przez  Wykonawcę  nieruchomości  powyżej  10%  w  stosunku  do  liczby  wykazanej  w
załączniku nr do umowy w dniu zawarcia umowy, – zmiany technologiczne, w szczególności
pojawienie  się  nowszej  technologii  wykonania  przedmiotu  zamówienia  pozwalającej  na
zaoszczędzenie  czasu  realizacji  zamówienia  lub  jego  kosztów,  –  wprowadzenie  przez
Zamawiającego  zmian  w  systemie  odbioru  odpadów  (np.  zmiany  częstotliwości  odbioru
odpadów,  wprowadzenie  dodatkowego  rodzaju  odbieranych  odpadów  w  aktach  prawa
miejscowego),  8.  W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3
Wykonawca  zwróci  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  dokonanie  zmiany  umowy,
zawierającym  stosowne  uzasadnienie.  Wniosek  winien  być  złożony  w  formie  pisemnej,
niezwłocznie  i  przed  wprowadzeniem  zmian.  9.  Zamawiający  po  zapoznaniu  się  z
uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany
umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2)  Termin  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu: 
Data: 15/11/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 
Wskazać powody: 
Język  lub  języki,  w jakich  mogą  być  sporządzane oferty lub  wnioski  o  dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu  
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert) 
IV.6.4)  Przewiduje  się  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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IV.6.5)  Przewiduje  się  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli
środki  służące  sfinansowaniu  zamówień  na  badania  naukowe  lub  prace  rozwojowe,
które  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  całości  lub  części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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