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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558257-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Aleksandrów Łódzki: Usługi związane z odpadami
2020/S 227-558257

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Aleksandrów Łódzki
Adres pocztowy: pl. Kościuszki 2
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Golinia
E-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl 
Tel.:  +42 2700300
Faks:  +42 2700313
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.aleksandrow-lodzki.pl

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

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:
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki
Numer referencyjny: ZP.271.23.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.Przedmiot zamówienia został podzielony na 
trzy części:
— część I obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości z sektora I,
— cześć II obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości z sektora II,
— część III obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
położonych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 16 983 565.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości z sektora I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Aleksandrów Łódzki

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część I obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości z sektora I

Powierzchnia sektora I: 13,35 km2

Długość dróg: ok. 90 km
Ilość osób zgłoszonych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie sektora I 
wynosi (stan na dzień 12.10.2020 r.): 13600 osób, w tym:
• w zabudowie osiedlowej (głównie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej) – 3643 osoby,
• w zabudowie wielorodzinnej (głównie zasoby PGKiM i wspólnoty) – 2005 osób,
• w zabudowie jednorodzinnej – 7952 osoby.
Aktualna ilość altanek śmietnikowych na terenach zabudowy osiedlowej: 25
Wykaz ulic wraz z ilością nieruchomości na danej ulicy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
W trakcie trwania umowy przewiduje się wzrost liczby mieszkańców o maksymalnie 2 %.
Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu Gminy Aleksandrów Łódzki
W celu zlokalizowania zakresu usług.
UWAGA. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady 
komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia, w zależności od deklaracji 
jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6m ust 1 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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
Wartość bez VAT: 9 024 537.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości z sektora II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Aleksandrów Łódzki

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości z sektora II
Długość dróg: ok. 255 km
Ilość osób zgłoszonych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie sektora II 
wynosi (stan na dzień 12.10.2020 r.): 16463 osoby, w tym:
• w zabudowie osiedlowej (głównie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej) – 5657 osoby,
• w zabudowie wielorodzinnej (głównie zasoby PGKiM i wspólnoty) – 460 osób,
• w zabudowie jednorodzinnej – 10346 osoby.
Ilość altanek śmietnikowych na terenach zabudowy osiedlowej: 41
Wykaz ulic wraz z ilością nieruchomości na danej ulicy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
W trakcie trwania umowy przewiduje się wzrost liczby mieszkańców o maksymalnie 3 %.
Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu Gminy Aleksandrów Łódzki
W celu zlokalizowania zakresu usług.
UWAGA. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady 
komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia, w zależności od deklaracji 
jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6m ust 1 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ilość osób zgłoszonych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie sektora I 
wynosi (stan na dzień 12.10.2020 r.): 13600 osób, w tym:
• w zabudowie osiedlowej (głównie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej) – 3643 osoby,
• w zabudowie wielorodzinnej (głównie zasoby PGKiM i wspólnoty) – 2005 osób,
• w zabudowie jednorodzinnej – 7952 osoby.
Aktualna ilość altanek śmietnikowych na terenach zabudowy osiedlowej: 25
Wykaz ulic wraz z ilością nieruchomości na danej ulicy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
W trakcie trwania umowy przewiduje się wzrost liczby mieszkańców o maksymalnie 2 %.
Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu Gminy Aleksandrów Łódzki
W celu zlokalizowania zakresu usług.
UWAGA. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady 
komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia, w zależności od deklaracji 
jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6m ust 1 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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
Wartość bez VAT: 7 577 778.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach

20/11/2020 S227
https://ted.europa.eu/TED

4 / 14



Dz.U./S S227
20/11/2020
558257-2020-PL

5 / 14

Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub które są wykorzystywane na cele rekr.-wypoczynk.
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Aleksandrów Łódzki

II.2.4) Opis zamówienia:
Część III obejmująca odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
położonych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki
Powierzchnia miasta i gminy: 116,82 km2
Długość dróg: ok. 345 km
Szacunkowa ilość nieruchomości z budynkami letniskowymi na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki: 453
Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu Gminy Aleksandrów Łódzki w celu 
zlokalizowania zakresu usług.
UWAGA. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady 
komunalne. Obecnie nie posiadamy dokładnej liczby obsługiwanych nieruchomości. Właściciele nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
będą składać deklaracje po podjęciu przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim uchwały dotyczącej 
odbioru odpadów z tych nieruchomości. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia, w 
zależności od deklaracji jakie zostaną złożone przez właścicieli.

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
Wartość bez VAT: 381 250.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Wykonawca dla części I i II III musi wykazać, że jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
Przy ocenie spełniania warunku posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień warunek ten zostanie 
spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz
Z ofertą:
1.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie złożone 
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ (Szczegółowe informacje nt wypełnienia 
JEDZ znajdują się na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/
prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający udostępni wraz z SIWZ wygenerowany 
w serwisie ESPD plik xml. do wypełnienia
I załączenia do oferty.), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego
W rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zawierające w szczególności informacje:
a) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
W rozdziale IV SIWZ,
b) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 
1 i 8 ustawy,
c) o innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu,
d) o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
e) o podwykonawcach, na zasobach których wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome wykonawcy jakim 
podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczące tych 
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
W zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), JEDZ składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia 
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.
2. Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich.
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. IV niniejszej SIWZ 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych,
2.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. VI.2.1 niniejszej SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
2.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
2.2.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
W postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy.
2.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd z pola powyżej
2.2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.
2.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca 
w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów 
lub własne.
3. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie 
internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert: oświadczenie 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.
W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie.
4. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca ma złożyć na żądanie Zamawiającego w formie określonej w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
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zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) – dotyczy 
Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
dokumentów:
4.1. 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;
4.2. 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 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;
4.3. 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;
4.4. 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;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują usługę lub usługi polegające na odbiorze odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości o łącznej masie:
— dla części I – minimum 4000 Mg
— dla części II – minimum 4000 Mg
2. dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania zamówienia:
Dla części I i II zamówienia:
a) co najmniej 5 pojazdami przystosowanymi do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją 

kompaktującą o pojemności min. 20m3,
b) co najmniej 4 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o 
dopuszczalnej masie całkowitej min. 3,5t bez funkcji kompaktującej,
c) co najmniej 1 pojazdem z mechanizmem umożliwiającym opróżnianie pojemników i dzwonów do zbiórki 
odpadów selektywnych,
d) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do zbierania odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych z 
trudno dostępnego terenu (np. wąskie ulice);
Dla części III zamówienia:
a) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją 

kompaktującą o pojemności min. 20m3,
b) co najmniej 1 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o 
dopuszczalnej masie całkowitej min. 3,5t
c) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do zbierania odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych z 
trudno dostępnego terenu (np. wąskie ulice);
W przypadku określonym w pkt. 1 zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni 
warunek samodzielnie.
W przypadku określonym w pkt. 2 zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni go samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
5. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od Wykonawcy, którego 
oferta została oceniona najwyżej.
5.1. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 
VI.4.1 - 4.7 SIWZ.
5.2. Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których spełnianiu one 
służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych podmiotów
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd.z pola III.1.2
4.5. 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 
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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;
4.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
O których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
716).
4.8. wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
I gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w 
zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia;
4.9. dowodów, czy usługi o których mowa w pkt 2.3.1 wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zostały wykonane 
należycie (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - są wykonywane należycie, przy czym dowody 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert) dla części I I II;
4.10. wykazu urządzeń technicznych o których mowa w pkt 2.3.2. dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, o ile treść informacji 
przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ nie odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga 
poprzez żądanie ww. dokumentu. W takim przypadku (zawarcie tych treści w JEDZ) dowodem spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub 
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy, w dokumencie JEDZ;
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 
będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od Wykonawcy, którego 
oferta została oceniona najwyżej.
5.1. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 
VI.4.1 - 4.7 SIWZ.
5.2. Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których spełnianiu one 
służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych podmiotów
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
6. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione 
w pkt. VI.4.1 - 4.7 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
O zamówienie.
7. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokumenty osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP zasiadających w organach Wykonawców 
mających siedzibę w RP:
7.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 4:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Cd z pola III 1.3
a) pkt. 4.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
W którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,
b) pkt. 4.2. – 4.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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,
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Cd.z pola III 2.2.
7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1. powyżej lit. a i b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b tiret pierwsze, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje się dokumentów
O których mowa w pkt. 7.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio 
Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem których dokument 
miał dotyczy, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepisy pkt. 7.2. stosuje się.
7.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym osoba ma miejsce zamieszkania w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku, gdy w państwie,
W którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń 
- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepisy pkt. 7.2. stosuje się.
8. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:
8.1. Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
W szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku, w którym oświadczenia lub dokumenty, 
które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały w 
tych bazach przedstawione w języku innym niż polski, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 
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tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów;
8.2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy.
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1.1. Część 1 zamówienia: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
1.2. Część 2 zamówienia: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
1.3. Część 3 zamówienia: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy
W Aleksandrowie Łódzkim: numer 37 8780 0007 0000 0231 1000 0009 z adnotacją:
„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki -
ZP.271.23.2020 (z dopiskiem na którą część zamówienia wadium jest wnoszone)”,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
Z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 60 dni 
licząc od ostatecznego terminu składania ofert,
3) gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu 
składania ofert,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu 
składania ofert,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
Z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.110 z p.z.

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: 02-767
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-767 Warszawa, POLSKA.
Cd. z pola VI.3
4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować 
będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formach o których mowa w pkt.3 ppkt 2-5 należy przekazać w postaci elektronicznej, 
w oryginale, z zastrzeżeniem, że dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez 
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dołączenie do oferty lub przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: artur.golinia@aleksandr ów-
łódzki.pl do upływu terminu składania ofert.
6. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, 
które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania 
wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem pkt. 14.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w 
przypadku, gdy:
Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
O którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia,
O którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
O której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Podstawy wykluczenia opisane w SIWZ w pkt. V Podstawy wykluczenia.(brak miejsca w ogłoszeniu)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2020
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