
 

 

Ogłoszenie nr 763298-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.  

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.: Eksploatacyjna obsługa 

składowiska odpadów komunalnych na potrzeby działania Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Adres: ul. 

Podchorążych 13a/4 64-920 Piła  

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: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 57088140100000, ul. Toniszewo  31 , 62-104  Pawłowo 

Żońskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 85 118, e-mail biuro@msok.pl, faks 

67 342 60 56.  

Adres strony internetowej (URL): www.msok.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Przedsiębiorstwo komunalne  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

www.msok.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  



w formie pisemnej  

Adres:  

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31 62-104 

Pawłowo Żońskie  

 

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: Eksploatacyjna obsługa 

składowiska odpadów komunalnych na potrzeby działania Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec  

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac 

gwarantujących eksploatowanie składowiska odpadów komunalnych w rejonie wsi Nowe - 

Toniszewo - Kopaszyn na terenie gminy Wągrowiec zgodne z przepisami ochrony 

środowiska, instrukcją eksploatacji składowiska oraz pozwoleniem zintegrowanym. 

Składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest 8 km od Wągrowca w rejonie wsi 

Nowe - Toniszewo - Kopaszyn na terenie gminy Wągrowiec. Składowisko zajmuje 

powierzchnie 14,82 ha. Według danych Zamawiającego składowanych na kwaterze będzie 

średniorocznie około 15.000 ton odpadów. Do terenu składowiska odpadów komunalnych 

prowadzą następujące drogi dojazdowe : droga dojazdowa asfaltowa –zewnętrzna długości 

ok. 1000 m oraz droga dojazdowa do kwater - wewnętrzna długości ok. 200 m o nawierzchni 

utwardzonej. Zakres prac związanych z prawidłową eksploatacją składowiska odpadów 



komunalnych. 1) W zakresie rozbudowy i utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych i 

technologiczno – manewrowych : a) systematyczna konserwacja drogi dojazdowej 

wewnętrznej ( czynności te powinny być bardziej intensywne w okresie jesienno-zimowym i 

wiosennym ); b) utrzymanie porządku i czystości na drogach dojazdowych oraz wzdłuż dróg i 

ogrodzenia, zwłaszcza codzienne czyszczenie dróg dojazdowych z odpadów; c) w okresie 

zimowym codzienne zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie i utrzymywanie przejezdności dróg; 

d) gromadzenie materiału (gruz, ziemia, piasek) i systematyczne utwardzanie powierzchni 

istniejących dróg technologiczno- manewrowych, zapewniających swobodny i bezkolizyjny 

dojazd do kwatery i sektorów eksploatacyjnych składowiska; e) codzienne utrzymanie 

czystości i porządku na drogach technologiczno- manewrowych; f) w okresie suszy i silnego 

wiatru zapobieganie zapyleniu dróg poprzez polewanie wodą; g) w okresie zimowym 

zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg z wykorzystaniem 

materiału pozyskanego przez eksploatującego; h) przygotowanie i ułożenie placu 

manewrowego i placu zrzutu odpadów bezpośrednio na eksploatowanym sektorze kwatery 

oraz w następnej kolejności na sektorach przewidzianych do eksploatacji. 2) W zakresie 

eksploatacji składowiska bieżąca eksploatacja kwater składowiska odpadów komunalnych - 

zgodna z zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego instrukcją 

eksploatacji składowiska oraz pozwoleniem zintegrowanym obejmować będzie : a) 

sukcesywne przemieszczanie przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu (kompaktor, spychacz i 

koparka) rozładowanych odpadów na eksploatowanej kwaterze, rozplantowanie 

dowiezionych odpadów warstwami o miąższości ok. 2,0 m i zagęszczanie odpadów przez 

kilkakrotny przejazd kompaktorem, b) układanie warstwy izolacyjnej na warstwie 

zagęszczonych odpadów. Miąższość warstwy izolacyjnej ok. 20 cm. Materiał na warstwę 

izolacyjną stanowić ma ziemia, gruz itd. (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i instrukcją 

eksploatacji) przywiezione na składowisko. W przypadku braku wystarczającej ilości 

materiału na warstwy izolacyjne, konieczne będzie pozyskanie przez eksploatującego 

składowisko materiału na warstwy izolacyjne z zewnątrz na własny koszt ( w cenie oferty ). 

Warstwa izolacyjna powinna równomiernie pokrywać całą warstwę zagęszczonych odpadów 

zabezpieczając je przed żerującymi ptakami, gryzoniami i owadami oraz przed roznoszeniem 

przez wiatr lekkich frakcji odpadów i mikroorganizmów; c) utrzymanie czystości i porządku 

terenów wokół składowiska poprzez systematyczne zbieranie wszystkich wywiewanych 

frakcji odpadów w promieniu do 100 m od granicy eksploatowanej kwatery, w tym także 

zbieranie odpadów rozwiewanych przez wiatr po terenie składowiska i terenie przyległym ( w 

tym z siatki ogrodzenia ); d) odgazowanie kwatery składowiska. Wznoszenie istniejących na 

eksploatowanej kwaterze studni odgazowania wraz z przyrostem warstwy zdeponowanych 

odpadów w celu odgazowania złożonych odpadów. Wznoszenie studni musi odbywać się 

zgodnie z technologią przekazaną przez Zamawiającego; e) bieżące zabezpieczanie skarp 

kwatery składowiska - sukcesywnie do wypełnienia kwater odpadami bieżące zabezpieczenie 

skarp składowiska warstwą ziemi (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i instrukcją 

eksploatacji). W przypadku braku wystarczającej ilości materiału na zabezpieczenie, 

konieczne będzie pozyskanie przez eksploatującego składowisko materiału z zewnątrz na 

własny koszt zawarty w cenie oferty. 3) Inne prace związane z eksploatacją składowiska : a) 

zapewnienie stałej czystości zbiornika odcieków, b) bieżące koszenie trawy rosnącej wokół 

eksploatowanej kwatery - w okresie od wiosny do późnej jesieni, c) zapewnienie awaryjnej 

pomocy technicznej pojazdom przywożącym odpady w przypadku trudności z wyjazdem z 

punktu zrzutu odpadów.  

 

II.5) Główny kod CPV: 90530000-1  

Dodatkowe kody CPV:  
 



 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 12. 

W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 

podobnych na wykonywanie powtarzających się usług do wartości nie większej niż 30% 

wartości zamówienia podstawowego.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.12.2022  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: a) rozpoczęcie wykonywania 

usług – od dnia 01.01.2021r, ale nie później niż w ciągu 7 dni po przekazaniu terenu 

składowiska do eksploatacji, b) zakończenie wykonywania usług – 30 grudnia 2022r  

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: nie określa się  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : a) 

posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000 zł ( sto 

tysięcy zł), b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 

500.000 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz na 

podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej 

działalności, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji 

finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W 



przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach 

niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich 

innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej 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.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1) Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub aktualnie 

wykonują min. jedną usługę związaną z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w 

zakresie zbliżonym do prac określonych w rozdziale IV pkt. 1. SIWZ, gdzie wykonano lub 

wykonuje się m.in. prace polegające na utrzymaniu dróg wewnętrznych na terenie 

składowiska w okresie całego roku, przemieszczanie, plantowanie i zagęszczanie odpadów na 

eksploatowanej kwaterze, układaniem warstwy izolacyjnej na warstwie zagęszczonych 

odpadów, zabezpieczanie skarp kwatery składowiska. Ocena spełniania warunku będzie 

dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Potencjału 

technicznego i osobami niezbędnego do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować potencjałem 

technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: a) 1 szt kompaktor wraz z obsługą 

Lub 1 szt spycharka ciężka wraz z obsługą b) 1 szt koparka z łyżką o poj. min. 0,25 m³ wraz z 

obsługą c) niezbędną liczbą personelu pomocniczego zapewniającą wykonywanie przedmiotu 

zamówienia tj. min. 1 osoba. Wykonawca powinien wybrać czy wynająć i innych 

specjalistów w takiej ilości i specjalnościach, aby zapewnić sprawną realizację zadań 

stojących przed nim. Przedstawiony powyżej skład sprzętu i personelu należy traktować, jako 

niezbędne minimum, jeżeli w ocenie wykonawcy wymagany przez Zamawiającego zespół 

jest niewystarczający do rzetelnej realizacji niniejszego zamówienia, wykonawca powinien 

zatrudnić dodatkowe osoby, a koszty ich utrzymania należy uwzględnić w składanej ofercie. 

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Ocena 

spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu narzędzi i wyposażenia 

zakładu do wykonania zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może 

polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  



Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

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:  

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:  
 

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) Wypełniony załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy. 2) Wypełniony załącznik Nr 2 – 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami 

wskazanymi w tym załączniku. 3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania. 4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców) 

5) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby 

wykonawcy (jeżeli występują). 6) Wypełniony załącznik Nr 5 – Oświadczenie dotyczące 



RODO. 7) Dowód wniesienia wadium. 8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 9) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania Zamawiający żąda złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 9. Jeżeli 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 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, 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. 10) W celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących 

oświadczeń i dokumentów: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert – wg załącznika Nr 8; b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją 

o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika Nr 7; c) informację banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; d) dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) 

przekaże Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

– wg wzoru załącznika Nr 9.  

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  

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 20.000,00 złotych, słownie : dwadzieścia tysięcy 

złotych. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank : PEKAO Bank Polski S.A I Oddział Wągrowiec Nr rachunku : 71 

1240 3725 1111 0000 4059 3119 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na 

zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Eksploatacyjna obsługa składowiska odpadów 

komunalnych na potrzeby działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. 

Wągrowiec 2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy 

dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia 

bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przed¬siębiorczości. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie 

wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia 

udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału: gwarancji 

bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, c) Zamawiający dopuszcza wniesienie 

wadium w formie elektronicznej ( w formie jak w pkt. 4 lit. b ) ) podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanego w terminie na adres e-mail : 

biuro@msok.pl . 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na 

pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać 

następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 

3) nazwę i adres wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione 

nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu 

będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie 

uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie 

zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie 

wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci 

niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium 

wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium 

przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku 

wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności 

wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia 

ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 

postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: 1) wykonawca 



w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, 2) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) wykonawca nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
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:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  



 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

a) Cena wykonania zamówienia  60,00 

b) Termin rozliczenia za wykonanie usługi  40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  



Nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

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

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 



Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych 

warunków ich wprowadzenia : 1) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności 

dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź 

wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia mających wpływ na realizację umowy, 

2) zmiany wysokości stawki podatku VAT, 3) zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 4) zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę, 5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 6) zmiana sposobu i organizacji 

wykonywania przedmiotu umowy, z możliwością zmiany wynagrodzenia uzasadniona 

wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami sposobu wykonywania przedmiotu umowy 

lub zmiany obowiązujących aktów prawa mających wpływ na realizację umowy, 7) w 

przypadku zaistnienia siły wyższej lub klęski żywiołowej, 2. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie: 1) terminu wykonania zamówienia w 

następujących przypadkach : a) w przypadku konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, 

niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, b) w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian w zakresie wykonywania usługi, c) z powodu działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron, 2) wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilości odpadów 

przewidzianych do gromadzenia na kwaterze ( składowisku ) o więcej niż 15% od ilości 

planowanej. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy 

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

Instytucji nadrzędnych. 4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo 

Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, 

które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego 

wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin 

zakończenia umowy. 5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4, 



muszą być dokonywane z zachowaniem postanowień art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  

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: 18.12.2020, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia:  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


