
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.ukw.edu.pl 

 

Bydgoszcz: Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych, 

zmieszanych odpadów opakowaniowych, segregowanych 

odpadów, kuchennych, liści, gruzu, odpady poremontowe i inne w 

obiektach UKW. 

Numer ogłoszenia: 250427 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego , ul. Chodkiewicza 30, 85-064 

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3419100, faks 052 3608206. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi wywozu odpadów 

komunalnych, zmieszanych odpadów opakowaniowych, segregowanych odpadów, kuchennych, 

liści, gruzu, odpady poremontowe i inne w obiektach UKW.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest : Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów 

opakowaniowych, segregowanych odpadów, kuchennych, liści, gruzu ,odpady poremontowe i inne 

w obiektach UKW. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) z usługa wywozu odpadów komunalnych, 

kuchennych, liści i zmieszanych odpadów opakowaniowych, segregowanych odpadów, 

kuchennych, gruzu, betonu i inne w obiektach UKW z pojemników będących własnością 

Wykonawcy, ustawionych na terenie nieruchomości Zamawiającego zgodnie z zestawieniami 



podanymi w załączniku Nr 3 do siwz - harmonogram opróŜniania pojemników. b) wykonanie usługi 

musi być realizowane w ustalonych terminach, c) OpróŜnianie pojemników przez Wykonawcę z 

odpadami komunalnymi wg harmonogramu opróŜniania pojemników od godz. 06.00 do godz. 09.00 

w dni robocze, d) opróŜnianie pojemników przez Wykonawcę po telefonicznym zgłoszeniu przez 

Zamawiającego, potwierdzone faxem w ciągu 24 godz. w dni robocze, e) kierowca dokonujący 

opróŜnienia lub likwidacji pojemnika z odpadami zobowiązany jest pozostawić kartę potwierdzającą 

wykonanie usługi portierowi w obiektach wyposaŜonych w portiernię, f) dostarczanie pojemników z 

uchwytem umoŜliwiającym załoŜenie przez Zamawiającego kłódki w celu zabezpieczenia go przed 

wrzucaniem nie segregowanych śmieci przez osoby trzecie. Wykaz pojemników jest zaznaczony w 

zał. Nr 3 do siwz.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

• Nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeśli 

wykaŜe, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

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

wywozu odpadów komunalnych o wartości minimum 200.000 zł brutto . 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 



wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) aktualne zezwolenie na usuwanie odpadów, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, z dnia 13 września 1996 r.(Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 z póŜn. zm.) oraz Ustawą 

o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007r Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). b) aktualne 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych 

sklasyfikowanych w kodach odpadów pod numerem 15 01 06, 17 01 01, 20 01 08, 20 03 01, 17 02 



02, 15 01 02 wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (podstawa prawna: art. 28 ustawy z dn. 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm., załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206), c) aktualne 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonego do 

spoŜycia przez ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz.U. z 2006r, Nr 17, poz. 127) oraz Rozporządzenie ( WE) Nr 1774/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 03 października 2002 ustanawiającego przepisy sanitarne 

dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi ( Dz. 

U. WE l 273 z dnia 10 października 2002 ze. zm.) d) aktualne zezwolenie na odzysk lub 

unieszkodliwienie odpadów będących przedmiotem zamówienia ( zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach ( Dz. U. z 2007r Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy przed upływem okresu, na który została zawarta w 

przypadku wcześniejszego rozpoczęcia odbioru odpadów przez miasto Bydgoszcz. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ukw.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Biuro ds. Zamówień 

Publicznych, pokój 04, Budynek E. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

05.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 

Sekretariat Kanclerza pokój 108. 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 
 


