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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404536-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Sierakowice: Usługi gospodarki odpadami
2020/S 167-404536

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Sierakowice
Adres pocztowy: ul. Lęborska 30
Miejscowość: Sierakowice
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Maszke
E-mail: sierakowice@sierakowice.pl 
Tel.:  +48 586819509
Faks:  +48 586819575
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sierakowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_sierakowice/www.sierakowice.biuletyn.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_sierakowice

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Sierakowice wraz z 
prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Numer referencyjny: SUE.271.14.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Część I. zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych 
na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na nieruchomościach na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i właściciel wyraził zgodę na przystąpienie do 
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na wszystkich nieruchomościach, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
zebranych z koszy ulicznych i odpadów luzem; zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt bądź 
zabitych w wyniku kolizji drogowych z terenu gminy Sierakowice w okresie od styczeń-grudzień 2021.
Część II. zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę punktu w okresie od styczeń–grudzień 
2021.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Sierakowice
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Sierakowice, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych powstałych i 
zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach 
administracyjnych gminy Sierakowice i ich transport do Instalacji Komunalnej. Załącznik ma charakter 
poglądowy, umożliwiający potencjalnym Wykonawcom uzyskanie wiedzy na temat ilości nieruchomości, 
z których odpady winny zostać odebrane. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do bazy danych 
nieruchomości, utworzonej na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości 
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 m ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych powstałych i zebranych 
na wszystkich nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
położonych w granicach administracyjnych gminy Sierakowice i ich transport do Instalacji Komunalnej w 
rozumieniu ustawy o odpadach. Zamawiający zaznacza że w przypadku podjęcia uchwały przez Radę Gminy 
Sierakowice o odstąpieniu od odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych lub wycofaniu się 
właścicieli nieruchomości z systemu gminnego gospodarowania odpadami komunalnymi ilość odpadów 
przewidzianych do odbioru i zagospodarowania ulegnie zmniejszeniu. Załącznik ma charakter poglądowy, 
umożliwiający potencjalnym Wykonawcom uzyskanie wiedzy na temat ilości nieruchomości, z których odpady 
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winny zostać odebrane. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do bazy danych nieruchomości, utworzonej 
na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych powstałych i 
zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku, położonych w 
granicach administracyjnych gminy Sierakowice i ich transport do Instalacji Komunalnej w rozumieniu ustawy 
o odpadach. Zamawiający zaznacza że w przypadku podjęcia uchwały przez Radę Gminy Sierakowice o 
odstąpieniu od odbierania odpadów z nieruchomości letniskowych lub wycofaniu się właścicieli nieruchomości 
z systemu gminnego gospodarowania odpadami komunalnymi ilość odpadów przewidzianych do odbioru i 
zagospodarowania ulegnie zmniejszeniu. Załącznik ma charakter poglądowy, umożliwiający potencjalnym 
Wykonawcom uzyskanie wiedzy na temat ilości nieruchomości, z których odpady winny zostać odebrane. 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do bazy danych nieruchomości, utworzonej na podstawie złożonych 
przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, o 
których mowa w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z wszystkich koszy ulicznych i miejsc 
publicznych na terenie gminy Sierakowice.
Zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt, bądź zabitych w wyniku kolizji drogowych z terenu 
gminy Sierakowice.
Podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie/zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych/zagospodarowanych odpadów komunalnych (zgodnie z art. 
6 f ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dot. sekcji II.2.5) ogłoszenia: kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Kryterium nr 1: cena oferty – waga 60 %;
2. Kryterium nr 2: termin płatności faktury – waga 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

28/08/2020 S167
https://ted.europa.eu/TED

3 / 9



Dz.U./S S167
28/08/2020
404536-2020-PL

4 / 9

Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Sierakowice, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, ul. Brzozowa 2a w Sierakowicach zwanej w dalszej części SOPZ jako 
„PSZOK”.
Obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ul. Brzozowa 2a w Sierakowicach.
Podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpadów od 
mieszkańców i z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg odebranych/
zagospodarowanych odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6f ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dot. sekcji II.2.5) ogłoszenia: kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Kryterium nr 1: cena oferty – waga 60 %;
2. Kryterium nr 2: termin płatności faktury – waga 40 %.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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A. dla I części zamówienia (odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy 
Sierakowice):
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
i. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy, prowadzonego 
przez właściwy organ, obejmującego co najmniej odpady określone kodami 15 01 01, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 
08, 20 01 99, 20 03 01;
ii. posiada umowy z Instalacji komunalnej w rozumieniu ustawy o odpadach;
iii. posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez
właściwego marszałka na podstawie przepisów ww. ustawy o odpadach;
iv. w przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk 
lub unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres 
z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest 
wymagane, a Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy;
v. posiada właściwe zezwolenie powiatowego inspektora weterynarii w Kartuzach na prowadzenie działalności 
w zakresie: zbierania, transportu zwłok zwierzęcych;
vi. posiada umowy z zakładem utylizacji odpadów zwierzęcych lub umowy z zakładem pośrednim, który taką 
umowę posiada.
B. dla II części zamówienia (prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych):
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
i. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy, prowadzonego 
przez właściwy organ, obejmującego co najmniej odpady określone kodami 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 
01 07, 16 01 03, 16 02 14, 17 01 01, 17 01 07, 17 03 80, 17 06 04, 20 01 11, 20 1 28, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 
80, 20 01 99, 20 01 08, 20 03 07, 20 01 23;
ii. posiada umowy z instalacji komunalnej w rozumieniu ustawy o odpadach;
iii. posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka na podstawie 
przepisów ww. ustawy o odpadach;
iv. w przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk 
lub unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres 
z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest 
wymagane, a Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że (dotyczy obydwu części zamówienia):
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia (minimalny poziom wymagań został opisany poniżej).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dotyczy I i II części zamówienia: suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna wynosić minimum 400 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
A. dla I części zamówienia:
1. co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją 
kompaktującą;
2. co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych z funkcją kompaktującą;
3. co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 

z funkcją kompaktującą o pojemności maks. 10 m3;
4. co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony;
5. co najmniej jednym pojazdem przystosowany do odbioru kontenerów na odpady typu KP-5, KP-7 i KP-10, 
KP-16; KP-35;
Dla II części zamówienia:
1. co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbioru kontenerów na odpady typu KP-5, KP-7 i KP-10, KP-16; 
KP-35.
B. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Dla I części zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, wykonywaną w sposób ciągły o łącznej masie odpadów komunalnych co najmniej 
3 000 MG/rok (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami 
lub zleceniami). W przypadku aktualnie wykonywanych świadczeń ciągłych, Wykonawca musi wykazać, że w 
zrealizowanej dotąd usłudze odzyskał lub unieszkodliwił odpady o łącznej masie co najmniej 3 000 MG/rok.
Dla II części zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę zagospodarowania odpadów komunalnych, wykonywanej 
w sposób ciągły o łącznej masie odpadów komunalnych co najmniej 500 MG/rok (nie dopuszcza się sumowania 
mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami). W przypadku aktualnie 
wykonywanych świadczeń ciągłych, Wykonawca musi wykazać, że w zrealizowanej dotąd usłudze odzyskał lub 
unieszkodliwił odpady o łącznej masie co najmniej 500 MG/rok.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Sprzęt powinien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz 
oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu.
Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinny spełniać wymagania Dyrektywy 98/69/EC 
– norma Euro V lub wyższe.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 11:50

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w dniu 30 września 2020 r. o godz. 
13.00.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1.1. do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy 
Pzp;
1.2. w stosunku do którego otwarto likwidację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
1.3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 
ustawy Pzp;
1.4. jeżeli Wykonawcy lub osoby (...) pozostają w relacjach (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp;
1.5. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp;
1.6. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
lub wykroczenie przeciwko środowisku (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;
1.7. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego (...) prawomocnie skazano (...) – 
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp;
1.8. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków (...) – zgodnie z art. 
24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
1.9. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – 
zgodnie z § 5 pkt 4 rozporządzenia Min. Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz 1126);
2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego(...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia;
2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS(...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. 
rozporządzenia;
2.4. informację z KRK(...) – zgodnie z § 5 pkt 1 ww. rozporządzenia;
2.5. Oświadczenia, o których mowa w § 5pkt od 5 do 10 ww. rozporządzenia.
3. Informacje na temat wadium:
3.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne części zamówienia:
1) dla części I zamówienia: w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2) dla części II zamówienia: w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
3.2. Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w rozdz. VII, pkt 15 SIWZ oraz rozdz. VIII SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu 
zakupów.
6. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6, (tzw. zamówień powtarzanych) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających 
na powtórzeniu podobnych usług, tj. polegających na odbieraniu i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
zmieszanych i segregowanych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, powstałych i 
zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zebranych z wszystkich koszy 
ulicznych, odbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt. Łączny zakres ewentualnych usług – nie 
więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (cena zamówienia podstawowego). Zamawiający udzieli 
ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 na warunkach przewidzianych w zamówieniu 
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podstawowym, tj. w proporcji do udzielanego zamówienia, analogicznie z zamówieniem podstawowym, warunki 
udziału oraz warunki umowne.
8. Pełną informację nt. danych powyżej można znaleźć w SIWZ, który znajduje się na stronie BIP 
Zamawiającego: www.sierakowice.biuletyn.net oraz https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sierakowice.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2020
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