
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/ogloszeniaprzetargow

Szczecin: Wywóz odpadów komunalnych stałych* (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) 
z jednostek garnizonu zachodniopomorskiego
Numer ogłoszenia: 44371 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów komunalnych 
stałych* (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) z jednostek garnizonu zachodniopomorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych stałych* (z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych) z jednostek garnizonu zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
siwz, tj. 1) ustawienie pojemników będących własnością Wykonawcy, przystosowanych do 
składowania odpadów komunalnych*, 2) wykonanie usług zgodnie z ustalonym harmonogramem 
lub na zlecenie telefoniczne (wykonanie usługi winno być każdorazowo potwierdzane na 
dokumencie wywozu - data i ilość)**, 3) transport odpadów na wysypisko, 4) utrzymywanie 
pojemników w stanie zapewniającym właściwe składowanie i estetykę, 5) usunięcie odpadów 
wokół pojemników w skutek przepełnienia, jeżeli przyczyna wynikła z niezachowania terminu 
wywozu. * przez odpady komunalne należy rozumieć stałe odpady powstające w obiektach 
użyteczności publicznej i obsługi ludności a także w pomieszczeniach użytkowych na cele biurowe 
lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach 
bezodpływowych z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, ** ilość pojemników, ich objętość i adres
jednostki na terenie, której należy je ustawić, a następnie opróżniać przedstawia załącznik nr 5. 2. 
Szczegółowa ilość usług i harmonogram wywozu zawarty został w załączniku nr 5 do siwz. 3. 
Zamawiający przewidział 38 części zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 38.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/ogloszeniaprzetargow


FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• a) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych stałych na terenie danego miasta lub gminy, b) posiada uprawnienia na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 
wykonawcy

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 
wykonawcy

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 
wykonawcy

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 
wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami w odpowiedniej części
(załącznik nr 1 do siwz). 2. Uwierzytelniony aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez 
wójta/burmistrza lub prezydenta gminy (właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów 
komunalnych) zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),. W przypadku gminnych jednostek 
organizacyjnych prowadzących działalność na obszarze własnej gminy oświadczenie, że spełniają 
warunki wymagane przy uzyskaniu wpisu do w/w rejestru, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do siwz. 3. Oświadczenie wykonawcy, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001
Nr 62 poz. 628 ze zm.) o odpadach lub udokumentowane zwolnienie z obowiązku posiadania 
takiego zezwolenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 4. Pełnomocnictwo do 
reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że 
osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji 
Wykonawcy (m. in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). 
Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w rozdz. X odpowiednio ust. 5 lub 8 siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w 
przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, 
której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że 
świadczenie stałoby się niemożliwe. 3. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji 
zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie. W 
szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany miejsca świadczenia usług, harmonogramu/terminu 
wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia w sytuacji gdy: 1) nastąpiła zmiana przepisów 
prawnych w tym zmiany podatku VAT, 2) nastąpiła podwyższka opłat za umieszczenie odpadów na 
składowisku, których wysokość jest ustalana odgórnie stosownym Obwieszczeniem Ministra 
Środowiska lub Uchwały danego Samorządu Terytorialnego w sprawie wysokości stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska. Wzrost cen nie może być większy niż wzrost stawki za daną usługę w 
ww. aktach prawnych. 3) nastąpiła zmiana lokalizacji jednostki organizacyjnej Policji w obrębie tej 
samej miejscowości - umowa uwzględnia zmiany w zakresie adresu jednostki, a Wykonawca będzie



zobowiązany świadczyć usługi na warunkach określonych w umowie, 4) sytuacji niezależnych od 
stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia 
zmian do umowy, w tym terminu wykonania. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. 4. Zmiany do umowy może 
inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca składając pisemny wniosek do drugiej strony, 
zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział 
katalog zmian na które może wyrazić zmiany, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 5. Ewentualne zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać wprowadzone
w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez 
obie strony umowy. 6. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Policji lub ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji Wykonawcy albo zaprzestania świadczenia usług objętych umową, umowa 
zostanie rozwiązana.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-
publiczne/ogloszeniaprzetargow
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda 
Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Św. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. 
Zamówień Publicznych pok. 301..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18.03.2014 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Św. Św. Piotra 
i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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


