Ogłoszenie nr 644248-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: Usługa odbioru odpadów komunalnych
powstających na terenie nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na
odpady komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m.
Łomża, Plewki, OC Zielona, Osowiec, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Św. Góra Grabarka”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, krajowy
numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska 70 , 15-601 Białystok, woj.
podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks
261 398 813.
Adres strony internetowej (URL): http://25wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://25wog.wp.mil.pl
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):
WOJSKO
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
Tak
http://25wog.wp.mil.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:

operator pocztowy
Adres:
ul. Kawaleryjska 70/3, 15-601 Białystok
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: Usługa odbioru odpadów
komunalnych powstających na terenie nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie
pojemników na odpady komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z m. Łomża, Plewki, OC Zielona, Osowiec, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Św.
Góra Grabarka”.
Numer referencyjny: 55/PN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Nie
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 usługa odbioru odpadów
komunalnych powstających na terenie nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie
pojemników na odpady komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych. Zamawiający podzielił zamówienie na 7 zadań: • Zadanie nr 1- Łomża •
Zadanie nr 2- Plewki • Zadanie nr 3 – OC Zielona m. Sowlany/Karakule, gmina Supraśl. •
Zadanie nr 4 – Osowiec • Zadanie nr 5 – Hajnówka • Zadanie nr 6 – Bielsk Podlaski • Zadanie
nr 7 – Św. Góra Grabarka. Termin realizacji usługi od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Kod
CPV: 90511000-2 Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu: a) odpadów
segregowanych: • papier i tektura o kodzie odpadu 20 01 01; • metali o kodzie odpadu 20 01
40 i tworzyw sztucznych o kodzie odpadu 20 01 39; • szkła o kodzie odpadów 20 01 02; • Bio

– odpady ulegające biodegradacji o kodzie odpadów 20 01 08 i 20 02 01; b) odpadów stałych
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) określonych kodem 20 03 01; c) odpadów
wielkogabarytowych o kodzie odpadu 20 03 07 tj.: wszelkiego rodzaju odpadów, które ze
względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemników na pozostałe odpady
(standardowe) i mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe (np.: sofy, szafy,
krzesła, stoły, dywany, wózki, materace etc.); oraz usługa dzierżawy pojemników na odpady
niesegregowane i segregowane (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, Bio). Przedmiot
zamówienia obejmuje dostarczenie do wskazanych kompleksów wojskowych zamówionej
liczby pojemników na odpady segregowane i niesegregowane (szczegółowy wykaz zawiera
tabela nr 1), ustawienie ich w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego,
załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z zachowaniem powszechnie
obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w
szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017
r. poz. 519 ze zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz.
992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592). Liczba pojemników do wydzierżawienia oraz
przewidywaną częstotliwość wywozu przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 1. Uwaga : Zadanie
nr 1 – Łomża ul. Polowa 12 - pojemniki na odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa
sztuczne) o minimalnej pojemność 240 l. *Zamawiający przewiduje maksymalny czas
dzierżawy pojemnika otwartego na odpady wielkogabarytowe (KP7) nie dłużej niż 14 dni.
Zadanie nr 1 - Łomża pojemniki 13 szt. o poj. 1100 l – własność Zamawiającego. Zadanie nr
3 - OC Zielona pojemniki 2 szt. o poj. 1100 l - własność Zamawiającego. Zadanie nr 4 Osowiec pojemniki 20 szt. o poj. 1100 l - własność Zamawiającego. Częstotliwości wywozu
odpadów podane w tabelach są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie Zamawiający zastrzega możliwość zrealizowania zamówienia w mniejszym zakresie. Usługa
będzie realizowana w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia przedstawiciela
Zamawiającego z pominięciem dni wolnych od pracy(nie dotyczy zadania nr 7 –Św. Góra
Grabarka). Rozliczona zostanie faktyczna liczba wywiezionych i podstawionych pojemników
na odpady komunalne. Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Posiadania wpisu do rejestru
działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b Ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 j.t. ) prowadzonego
przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 2. Spełnienia
wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); 3. Posiadania uprawnienia do transportu odpadów
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz.
992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592); 4. Dysponowania potencjałem osobowym, technicznym
oraz finansowym niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia; 5.
Spełnienia następujących wymagań: a. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie
odpadów komunalnych oraz zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego; b.
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów
komunalnych.; c. posiadania wymaganej liczby pojemników do wydzierżawienia. 6.
Wyposażenia posesji w sprawne pojemniki ze szczelnymi pokrywami, do gromadzenia
stałych odpadów komunalnych niesegregowanych oraz pojemniki na odpady segregowanepapier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, oraz pojemniki na odpady segregowane - BIO w
ilościach zgodnych z Załącznikiem nr 1 do umowy. Wystawione pojemniki winny być
sprawne technicznie, estetyczne i szczelne: a. pojemniki przeznaczone do gromadzenia
zmieszanych odpadów komunalnych koloru czarnego oznaczonych napisem „Zmieszane
odpady komunalne”; b. pojemniki przeznaczone do gromadzenia szkła koloru zielonego
oznaczonych napisem „Szkło”; c. pojemniki przeznaczone do gromadzenia papieru koloru
niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”; d. pojemniki przeznaczone do gromadzenia

metali i tworzyw sztucznych koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”; e. pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji
koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. 7. Wydzierżawione pojemniki powinny
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U.2017.19). 8. Ustawiania pojemników, o których mowa w punkcie 6 w miejscach
wskazanych przez użytkownika - przedstawiciela Zamawiającego; 9. Ustawione pojemniki
powinny być oznakowane w sposób umożliwiający
II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
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: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2021-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że: 1. Posiadania wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b Ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454 j.t. ) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia; 2. Spełnienia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); 3. Posiada
uprawnienia do transportu odpadów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592); 4. Posiada
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ) lub ważną umowę z przedsiębiorcą

świadczącym usługi zbierania lub przetwarzania odpadów z grupy: a) odpadów
segregowanych: papier i tektura - kod odpadu 20 01 01, metale - kod odpadu 20 01 40,
tworzywa sztuczne - kod odpadu 20 01 39, szkło - kod odpadu 20 01 02, Bio – odpady
ulegające biodegradacji - kod odpadu 20 01 08 i 20 0201, - odpadów wielkogabarytowych o
kodzie odpadu 20 03 07 b) odpadów stałych komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych)
– kod odpadu 20 03 01 Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację złożonych
dokumentów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia
tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie
doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum: ZADANIE 1 zamówienie na
usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ciągu jednego roku
kalendarzowego na kwotę minimum 50 000,00 zł brutto. ZADANIE 5 zamówienie na usługę
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ciągu jednego roku kalendarzowego
na kwotę minimum 35 000,00 zł brutto UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej
niż jedno zadanie Wykonawca musi wykazać wykonanie dla każdego zadania osobno, każde
o wartości brutto co najmniej równej kwocie określonej dla tego zadania. Warunek zdolności
technicznej i zawodowej w zakresie narzędzi, wyposażania zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego zostanie
uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: Dla zadania 1-7:
•1 pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją
kompaktowania, • 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych z funkcją kompaktowania
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 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:
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; odpis 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 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy
Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację (w zatwierdzonym przez Sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz.1508, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że Sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);
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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. Posiadania wpis
do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b Ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 j.t. )
prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 2.
Spełnienia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); 3. Posiada uprawnienia do transportu
odpadów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. t.j. z
2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592); 4. Posiada zezwolenie na zbieranie lub

przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2018 r. poz. 992 ) lub ważną umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi zbierania lub
przetwarzania odpadów z grupy: a) odpadów segregowanych: papier i tektura - kod odpadu
20 01 01, metale - kod odpadu 20 01 40, tworzywa sztuczne - kod odpadu 20 01 39, szkło kod odpadu 20 01 02, Bio – odpady ulegające biodegradacji - kod odpadu 20 01 08 i 20 0201,
- odpadów wielkogabarytowych o kodzie odpadu 20 03 07 b) odpadów stałych komunalnych
niesegregowanych ( zmieszanych) – kod odpadu 20 03 01
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
Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
lub wykonuje minimum: ZADANIE 1 zamówienie na usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych w ciągu jednego roku kalendarzowego na kwotę minimum 50 000,00
zł brutto. ZADANIE 5 zamówienie na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych w ciągu jednego roku kalendarzowego na kwotę minimum 35 000,00 zł brutto
UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi
wykazać wykonanie dla każdego zadania osobno, każde o wartości brutto co najmniej równej
kwocie określonej dla tego zadania. Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie
narzędzi, wyposażania zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że dysponuje co najmniej: Dla zadania 1-7: • 1 pojazd przystosowany do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją kompaktowania, • 1 pojazd przystosowany do
odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z funkcją kompaktowania
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 1A-G – Formularz cenowy dla Zadania nr
1-7 Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu i barku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 – Oświadczenie RODO
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
ZADANIE 1 – 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych; ZADANIE 2 – 1 000,00 zł,
słownie: jeden tysiąc złotych; ZADANIE 4 – 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
ZADANIE 5 – 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych. 1.1. Prawidłowo złożone wadium
wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.11.2018 r. do godz.: 08.00.
1.2. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w
oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako
zaksięgowane). 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących
formach:  pieniądzu;  poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;  gwarancjach bankowych;  gwarancjach ubezpieczeniowych;  poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz.

259.). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy
Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613
9120 2000 z dopiskiem „wadium w post. nr 55/PN/ Usługa odbioru odpadów komunalnych
powstających na terenie nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na
odpady komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m.
Łomża, Plewki, OC Zielona, Osowiec, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Św. Góra Grabarka.
Zadanie nr…”. 1.4. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego
potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez
Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć
potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji.
UWAGA: W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznaje się, iż wniesienie wadium
jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną
kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na
rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. Zlecenie przelewu kwoty
wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania
wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na
koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania
ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w
sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z
uznaniem rachunku zamawiającego. 1.5. Wadium (oryginał dokumentu) wnoszone w
pozostałych formach, należy złożyć w Kancelarii 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Białymstoku, w kopercie zapewniającej nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu
należy załączyć do oferty. 1.6. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione
przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 1.7. Oferta wykonawcy,
który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 1.8.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustaw Pzp.
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:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Czas reakcji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

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

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

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w
stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) podwykonawcy określonego w § 13 ust. 1; 2)
sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter
zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach
pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta,
która została pierwotnie dopuszczona; 3) terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w
sposób proporcjonalny), gdy: a) wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z
wydłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na skutek odwołania
złożonego do Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych, b) wystąpi
zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji. Podstawą dokonania zmiany
będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły
wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na
wykonanie umowy. 2. Zamawiający w trakcie realizacji niniejszej umowy zastrzega sobie
prawo do zmian postanowień umowy gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy: 1)

spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w
takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do
zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem stawki
podatku od towarów i usług; 2) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub
warunkami organizacyjnymi lub decyzjami przełożonych, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawierania Umowy, np.; zmianie może ulec termin realizacji Umowy,
3) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w
przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą, zdarzenia losowego lub
choroby uniemożliwiającej dalsze pełnienie powierzonych jej obowiązków. 3. Zmawiający
dopuszcza zmianę treści umowy w stosunku do zapisów § 2 pkt 5. 4. Zmiana postanowień
zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej (aneksu).
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: 2018-11-16, godzina: 08:00,
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
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Łomża
1) 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:Usługa odbioru odpadów komunalnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
60,01
Czas reakcji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Plewki
1) 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:Usługa odbioru odpadów komunalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Czas reakcji 40,00
Cena
60,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: OC Zielona
1) 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:Usługa odbioru odpadów komunalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
60,00
Czas reakcji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: Osowiec
1) 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:Usługa odbioru odpadów komunalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
60,00
Czas reakcji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5 Nazwa: Hajnówka

1) 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:Usługa odbioru odpadów komunalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
60,00
Czas reakcji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6 Nazwa: Bielsk Podlaski
1) 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:Usługa odbioru odpadów komunalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
60,00
Czas reakcji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Św. Góra Grabarka
1) 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:Usługa odbioru odpadów komunalnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena
60,00
Czas reakcji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
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