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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
ulica POŁCZYŃSKA 32
ŚWIDWIN
78-301
Polska
Osoba do kontaktów: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Tel.:  +48 261533509
E-mail: 21blt.przetargi@ron.mil.pl 
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.21blot.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21blot

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/21blot
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka wojskowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Wywóz odpadów komunalnych, płynnych, pokonsumpcyjnych i medycznych
Numer referencyjny: ZP/66/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);
b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych;

mailto:21blt.przetargi@ron.mil.pl
http://www.21blot.wp.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/21blot
https://platformazakupowa.pl/pn/21blot
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c) odbiór, transport i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych, o kodzie 20 01 08 ulegających biodegradacji;
d) odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 09, 18 01 08*.

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:
Zadanie nr 1 – Garnizon Świdwin – odpady komunalne i płynne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Połczyńska 32,78-301 Świdwin (kompleks koszarowy),
ul. Wiejska, 78-300 Świdwin,

II.2.4) Opis zamówienia:
Wywóz odpadów komunalnych i płynnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe
zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, korzysta z prawa opcji, gwarantuje 20% realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym. Pozostałe 80% stanowi opcję, która zostanie
zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 2 600,00 zł;



3 / 13

Zasady wnoszenia i forma wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 - Garnizon Świdwin – odpady pokonsumpcyjne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
21. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

II.2.4) Opis zamówienia:
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe zawiera
załącznik nr 1b do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, korzysta z prawa opcji, gwarantuje 50% realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym. Pozostałe 50% stanowi opcję, która zostanie
zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 2 – 1 200,00 zł,
Zasady wnoszenia i forma wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – Garnizon Mrzeżyno – odpady komunalne i płynne
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno (kompleks koszarowy i inny)
ul. Marynarska 4 - Posterunek obser. nr 14, 72-331 Mrzeżyno
ul. Polna 1- Posterunek obser. nr 13, 72-350 Niechorze

II.2.4) Opis zamówienia:
Wywóz odpadów komunalnych i płynnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe
zawiera załącznik nr 1a do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, korzysta z prawa opcji, gwarantuje 20% realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym. Pozostałe 80% stanowi opcję, która zostanie
zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 3 – 2 500,00 zł,
Zasady wnoszenia i forma wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 – Garnizon Mrzeżyno i Trzebiatów - odpady pokonsumpcyjne
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Jednostka Wojskowa
ul. Wojska Polskiego 1, 72-330 Mrzeżyno;
Jednostka Wojskowa
ul. Zagórska 21, 72-321 Trzebiatów

II.2.4) Opis zamówienia:
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe zawiera
załącznik nr 1b do SIWZ;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, korzysta z prawa opcji, gwarantuje 50% realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym. Pozostałe 50% stanowi opcję, która zostanie
zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 4 – 387,00 zł,
Zasady wnoszenia i forma wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 – Garnizon Trzebiatów – odpady komunalne i płynne
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Zagórska 20, 21, Kłodkowo – Strzelnica Garnizonowa 72-321 Trzebiatów.
Plac ćwiczeń ul. Łąkowa, 72-321 Trzebiatów
Pruszcz Gryficki - gmina Brojce

II.2.4) Opis zamówienia:
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Wywóz odpadów komunalnych i płynnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe
zawiera załącznik nr 1a do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, korzysta z prawa opcji, gwarantuje 20% realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym. Pozostałe 80% stanowi opcję, która zostanie
zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 5 – 1 700,00 zł
Zasady wnoszenia i forma wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 – Garnizon Mirosławiec – odpady komunalne i płynne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
12 Baza Bezzałogowych SP
78-651 Mirosławiec Górny– kompleks koszarowy,
78 -651 Mirosławiec Górny - kompleks lotniskowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Wywóz odpadów komunalnych i płynnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe
zawiera załącznik nr 1a do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, korzysta z prawa opcji, gwarantuje 20% realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym. Pozostałe 80% stanowi opcję, która zostanie
zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 6 – 10 000,00 zł
Zasady wnoszenia i forma wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7 – garnizon Mirosławiec – odpady pokonsumpcyjne
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
12 Baza Bezzałogowych SP,
78-651 Mirosławiec Górny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe zawiera
załącznik nr 1b do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, korzysta z prawa opcji, gwarantuje 50% realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym. Pozostałe 50% stanowi opcję, która zostanie
zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 7 – 1 600,00 zł
Zasady wnoszenia i forma wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8 – garnizon Świdwin odpady medyczne
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
21. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Połczyńska 32
78-301 Świdwin

II.2.4) Opis zamówienia:
Wywóz odpadów medycznych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe zawiera
załącznik nr 1c do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, korzysta z prawa opcji, gwarantuje 20% realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym. Pozostałe 80% stanowi opcję, która zostanie
zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 8 – garnizon Świdwin odpady medyczne – 16,00 zł
Zasady wnoszenia i forma wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 SIWZ.

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:
Warunek spełniają Wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwoleniami na:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie którego będzie realizowane będzie zamówienie, o
którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 1454 ze zm.),
b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie którego realizowane
będzie zamówienie, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach,
c) zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub
przetwarzania odpadów, wydane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
za wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 45 ww. ustawy o odpadach. W przypadku braku aktualnego
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów – umowa lub umowa
przedwstępna
z podmiotem, do którego będą przekazywane odpady wraz z aktualnym zezwoleniem wydanym dla danego
podmiotu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów objętych zamówieniem,
d) decyzja powiatowego lekarza weterynarii nadającego numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności w
zakresie transportu odpadów kat. 3 tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z Ustawą z dnia
11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008
roku, nr 213, poz.1342 z późn. zm.) – w przypadku, gdy odpady będą przetwarzane.
Wykonawca w przypadku składania oferty:
- na zadania nr 1, 3, 5, 6 musi posiadać aktualne dokumenty, wymienione w lit. a) - c),
- na zadania nr 2, 4, 7 musi posiadać aktualne dokumenty wymienione w lit. a) i c) lub d).
- na zadanie nr 8 musi posiadać aktualne dokumenty wymienione w lit. c).
Wyżej wymienione dokumenty muszą dotyczyć terytorium, który będzie obsługiwany przez Wykonawcę w
ramach przedmiotu zamówienia, podanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna),
każdy z Wykonawców musi spełnić warunek dotyczący posiadanych uprawnień do prowadzenia określonych
działalności zawodowych w pełni samodzielnie, chyba, że któryś z Wykonawców, nie będzie wykonywał danego
rodzaju czynności, do których wymagana jest decyzja, co jest w stanie udowodnić.
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia dokumentów o których mowa powyżej, oraz niżej wymienionych narzędzi i oświadczeń:
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami dla zadania nr 1-7.
- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek spełniają Wykonawcy, którzy dysponują:
a) zadanie nr 1 Świdwin – odpady komunalne i płynne
- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 – min 17 szt.
- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,24 m3 – min 36 szt.
- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,12 m3 – min 10 szt.
- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych -PET (siatka) o pojemności 1,1m3 - min. 10 szt.
- pozostałe pojemniki na odpady segregowane o pojemności 1,1m3 - 9 szt.
- min.1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1
pojazd do wywozu nieczystości ciekłych,
b) zadanie nr 2 Świdwin – odpady pokonsumpcyjne
- pojemniki o pojemności od 80l do 120l każdy jako wyposażenie jednostki - 20 szt.
- wiaderka z przykrywką wraz z oznaczeniem (odpady pokonsumpcyjne kat. III), wysokość nie wyższa niż 247
mm, pojemność nie mniejsza 15l – 10 szt.
c) zadanie nr 3 Mrzeżyno – odpady komunalne i płynne
- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 - min. 11 szt.
- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,24 m3 – min 16 szt.
- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,12 m3 – min 3 szt.
- pojemniki na odpady opak. z tworzyw sztucznych - PET (siatka) o pojemności 1,1 m3 - min 2 szt.
- pojemniki na odpady opak. z papieru i tektury (kryte) o poj.1,1 m3-min. 2 szt.
- pojemniki na odpady opak. z papieru i tektury (kryte) o poj.0,12 m3-min. 2 szt.
- pojemniki na odpady opak. z tworzyw sztucznych - o pojemności 0,12m3- min. 2 szt.
- min. 1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1
pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.
d) zadanie nr 4 Mrzeżyno i Trzebiatów – odpady pokonsumpcyjne
- pojemnik o pojemności od 60l do 80l każdy jako wyposażenie jednostki - 1 szt. (Mrzeżyno),
- pojemniki o pojemności od 80l do 120l każdy jako wyposażenie jednostki - 5 szt. (Trzebiatów),
- wiaderka z przykrywką wraz z oznaczeniem (odpady pokonsumpcyjne kat. III), wysokość nie wyższa niż 247
mm, pojemność nie mniejsza 15l – 5 szt. (Trzebiatów)
e) zadanie nr 5 Trzebiatów - odpady komunalne i płynne
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- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 - min. 13 szt.
- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - PET (siatka) o pojemności 1,1 m3 - min 3 szt.
- pojemniki na odpady opakowaniowe ze szkła o poj. 1,1m3 - min. 1 szt.
- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury (kryte) o poj.1,1 m3-min. 1 szt.
- min. 1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1
pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.
g) zadanie nr 6 Mirosławiec- odpady komunalne i płynne
- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 - min. 34 szt.
- pojemniki na segregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 - min. 33 szt.
- min. 1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1
pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.
h) zadanie nr 7 Mirosławiec - odpady pokonsumpcyjne
- pojemniki o pojemności od 80l do 120l, każdy jako wyposażenie jednostki - 20 szt,
- wiaderka z przykrywką wraz z oznaczeniem (odpady pokonsumpcyjne kat. III), wysokość nie wyższa niż 247
mm, pojemność nie mniejsza 15l – 5 szt.
i) dla zadania nr 8 Świdwin odpady medyczne Zamawiający nie wyznacza warunku.
W przypadku, w którym Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, warunek będzie spełniony, gdy
Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- ilością pojemników stanowiącą sumę ilości pojemników wymaganych dla poszczególnych zadań,
- co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do opróżnienia pojemników i wywozu stałych odpadów
komunalnych,
- co najmniej jednym pojazdem do wywozu nieczystości płynnych.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunek zostanie spełniony, gdy co najmniej jeden Wykonawca
będzie dysponował wymaganą ilością narzędzi i urządzeń technicznych, bądź wykonawcy łącznie będą nimi
dysponować.

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:

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

Sekcja IV: Procedura
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: 12/11/2019
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Czas lokalny: 11:00

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: 10/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 11:30

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego
Podwykonawcę (o ile występuje), na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na cały okres obowiązywania umowy, osób
wykonujących następujące czynności:
- Kierowanie pojazdem przewożącym odpady stałe,
- Kierowanie pojazdem przewożącym odpady ciekłe,
- Obsługa pojazdu asenizacyjnego,
- Wypompowywanie nieczystości ciekłych,
- Opróżnianie/ przestawianie pojemników na odpady,
- Uporządkowywanie terenu po opróżnieniu zbiorników/pojemników.
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na
warunkach określonych w §11 projektu umowy.
Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych związanych z obsługa administracyjno-organizacyjną umowy,np. zmiana nr rachunku
bankowego.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
93 ust. 1a Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6,
w sytuacji, gdy:
a) Zamawiający przejmie nowe jednostki, w których realizacja usługi odpowiada przedmiotowi zamówienia
podstawowego,
b) Na terenach administrowanych przez 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie zostaną przeprowadzone
ćwiczenia wojskowe, co jednoznacznie wiąże się ze zwiększeniem ilości produkowanych nieczystości,
c) postępowanie mające na celu wyłonienie kolejnego wykonawcy, z przyczyn zależnych lub niezależnych od
zamawiającego, nie zakończyło się udzieleniem zamówienia, w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości
świadczonej usługi.
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2. Przedmiot zamówienia udzielanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6, będzie tożsamy z przedmiotem
zamówienia podstawowego.
3. Łączna wartość zamówień udzielonych w trybie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy nie może przekroczyć 20%
wartości szacunkowej zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2019
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