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Tomaszów Lubelski: Drugie postępowanie na odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 

(frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów. Inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie 

technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów 

przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z 

o. o. w Tomaszowie Lubelskim 

 

Ogłoszenie nr 658123-N-2018  z dnia 2018-12-06  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Zamieszczanie obowiązkowe 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

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: […… % 

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 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej 

nie 

Informacje dodatkowe: 

I.1) NAZWA I ADRES 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  22-

600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A,  tel. /84/ 664 24 61, fax /84/ 664 24 61 wew. 601. 

e-mail - sekretariat@pgkim-tomaszow.pl 

Adres strony internetowej - www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA  

nie 

I.4) KOMUNIKACJA 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)  

http://www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl/
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Tak 

www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

tak 

www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.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 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

tak  

1. Oferty składa się w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy składać w zamkniętej 

kopercie/opakowaniu. 

2. Adres 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie (pokój nr 101) Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 37 A, 22-

600 Tomaszów Lubelski. 

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 

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 

12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych  

na terenie Bazy Segregacji Odpadów przy  ul. Petera 

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    Sp.  z o. o.   

 w Tomaszowie Lubelskim 

 
  

Numer referencyjny: SM.14.2018 

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:  

nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja 

nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie 

technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy Segregacji Odpadów przy 

ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 

Tomaszowie Lubelskim. 

http://www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl/
http://www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl/


3 
 

Odbiór, transport i odzysk łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami dla odpadów 

powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

z których zostaje wydzielona frakcja nadsitowa oznaczona kodem 19 12 12. Frakcja ta 

wymaga zastosowania procesów odzysku. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania 

to około 3 000 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest ilością szacunkową, 

obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na 

etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej 

wysokości podanej ilości odpadów. 

Szacunkowa dzienna ilość odpadów do transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę – 

około 18 Mg. Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 

Miejsce załadunku odpadów – Baza segregacji odpadów, ul. Petera w Tomaszowie 

Lubelskim. 

II.5) Główny kod CPV  

                                 90.50.00-2 usługi związane z odpadami 

                                 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów 

                                                                 

Dodatkowe kody CPV 

 

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

Wartość bez VAT: [………] Waluta: [……….] 

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

nie 

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

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

Okres: od 02.01.2019 r. do 31.03.2020 r.    

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: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący  

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że: 

a) posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub zapewnienia gotowości przyjęcia 

odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie  

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

       b) posiada aktualne zezwolenia na transport odpadów komunalnych w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, 

       c) w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni 

posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące 

wykonywania przez nich usług. 
 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
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Określenie warunków: 

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą  niż 50 000,00 PLN. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący  zdolności technicznej lub 

zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

a)  wykonał  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę 

polegającą na przyjęciu do odzysku lub przetwarzania odpady o kodzie 19 12 12 w 

sposób ciągły u jednego odbiorcy przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie 

min. 3000 Mg rocznie. 
 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

tak 

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

tak  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP 

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

2. zaświadczenia 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; 

3. zaświadczenia 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 
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4. 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. 

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

 (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

8. oświadczenia Wykonawcy 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. 
 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

    W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa są sporządzone w języku obcym 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  
 

 

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 żąda od Wykonawcy aby:  

a) posiadał aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub zapewnienia gotowości przyjęcia 

odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie  

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

       b) posiadał aktualne zezwolenia na transport odpadów komunalnych w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, 
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       c) w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni 

posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące 

wykonywania przez nich usług. 
 

 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ WPOSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) - III.6) 

1. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ, 

 2. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ. 

 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile 

ofertę składa pełnomocnik, 

 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

tak 

  Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy zł 0/00). 

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

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

katalogów elektronicznych: 

nie  

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

elektronicznych: 

nie 

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  

albo minimalna liczba wykonawców  lub maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

nie 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  



7 
 

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

katalogów elektronicznych: 

nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

nie 

Należy 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: 

nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja jednoetapowa czas trwania: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 

IV.2.2)  Kryteria                              Znaczenie 

                Cena                                         60 

  Termin płatności faktury       40 

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

nieograniczony) 

tak  

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji:  

nie 

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

nie 

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

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: 
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Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:                                                           

nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

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 ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów 

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

nie 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja jednoetapowa czas trwania: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

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

nie 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

tak  

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie 

można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany 

postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz 

wynagrodzenie. Takimi okolicznościami mogą być w szczególności: 

1) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz 

wymogów dotyczących Zamawiającego, bezpośrednio odnoszących się do praw i 

obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie 

niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów; 

2) zmian organizacyjnych Stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, 

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy; 

4) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany; 

      5) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:  

             a) stawki podatku od towarów i usług;  

             b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust.   3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z 

późn. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  
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             c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

       – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę.  

3. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa następują po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

4. Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w art. 

144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te nie mogą w żadnym przypadku  

prowadzić   do   ominięcia   przepisów   Prawa   zamówień   publicznych, w 

szczególności dotyczących zamówień dodatkowych. 

5. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych 

identyfikacyjnych wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach 

wszelkie skutki prawne obciążają wykonawcę. 

6. Pełna treść projektu umowy znajduje się  w Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym:  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

Data:  20.12.2018 r. godzina: 1100    

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 

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: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem  danych osobowych wykonawcy jest:  
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w 

Tomaszowie Lubelskim  22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A,  tel. /84/ 

664 24 61, fax /84/ 664 24 61 wew. 601. 

 
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w : 

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim  22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A,  tel. /84/ 664 24 61, fax /84/ 

664 24 61 wew. 601. 

     jest Pan Adam Skorniewski, tel. 603 451 758, mail iodo@adigan.pl 

▪  dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 

12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych  

na terenie Bazy Segregacji Odpadów przy  ul. Petera 

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    Sp.  z o. o.   

 w Tomaszowie Lubelskim 

 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami  danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

▪ dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

▪ obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio  dotyczących 

wykonawcy jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do  danych osobowych wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ wykonawca posiada : 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych  dotyczących 

wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych wykonawcy ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

wykonawca uzna , że przetwarzanie danych osobowych  dotyczących wykonawcy 

narusza przepisy RODO; 

▪ wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych wykonawcy  

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

                  Tomaszów Lub. 05.12.2018 r.              ……………………………………………………………………… 

                                                                                                                           ( podpis ) 


