
Lublin: PE/ODPADY/1/2012
Numer ogłoszenia: 437594 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Nieruchomości Komunalnych , ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin, woj. 
lubelskie, tel. 81 5371200, faks 81 5371201.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.znk-lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PE/ODPADY/1/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są 
usługi według CPV: 90.51.31.00-7 90.51.32.00-8 polegające na : a/. odbieraniu odpadów komunalnych: - 
frakcji mokrej, kod 20 03 01; - frakcji suchej, kod 20 01 99; - ulegających biodegradacji - liście, gałęzie, 
kod 20 02 01; - wielkogabarytowych, kod 20 03 07; - zużytej odzieży, kod 20 01 10; - gruzu i innych 
odpadów z remontów, kod 17 01 01 i 17 01 07 b/. ustawieniu na terenie nieruchomości swoich 
pojemników do zbierania odpadów frakcji mokrej, frakcji suchej; c/. podstawianiu na żądanie 
administratora lub innej osoby uprawnionej przez zamawiającego we wskazane miejsca odpowiednich 
pojemników lub kontenerów do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, 
zużytej odzieży, gruzu i innych odpadów z remontów; d/. wywożeniu ze swoich pojemników odpadów 
frakcji mokrej, frakcji suchej oraz wielkogabarytowych, z określoną częstotliwością; e/. wywożeniu z 
pojemników lub kontenerów odpadów ulegających biodegradacji, gruzu i innych odpadów z remontów, 
na zlecenie administratora lub innej osoby uprawnionej przez zamawiającego; f/. utrzymywaniu 
właściwego stanu sanitarnego pojemników ustawionych u Zamawiającego poprzez dokonywanie mycia i 
dezynfekcji nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; g/. nieodpłatnej wymianie pojemników w razie zniszczenia 
lub złego stanu technicznego lub estetycznego w terminie nie dłuższym jak 2 tygodnie od powstania 
takiej konieczności;.

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

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. (np. przejęcia przez Zamawiającego 
w zarząd nieruchomości od Gminy Lublin), przewiduje się udzielenie zamówienia 
uzupełniającego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.32.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

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



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. 
Zamawiający określa wadium w wysokości 9 800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych 
00/100) dla całości zamówienia, a w przypadku ofert częściowych w niżej wymienionych wysokościach: 
1. Część I 1 900,00 zł 2. Część II 650,00 zł 3. Część III 1 300,00 zł 4. Część IV 1 200,00 zł 5. Część V 
450,00 zł 6. Część VI 600,00 zł 7. Część VII 1 400,00 zł 8. Część VIII 2 300,00 zł

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: a) prowadzą działalność 
gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 220 poz. 1447), b) 
posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 7 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub wpis do rejestru działalności regulowanej, 
o którym mowa w art. 9b i 9c Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia tj.: - odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - zbieranie i transport odpadów; 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Pisemne oświadczenie Wykonawcy o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do 
specyfikacji). 3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy. 4 Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, o którym mowa w art. 7 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach lub dokument potwierdzający posiadanie wpisu do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b i 9c Ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie rodzaju odpadów objętych 
zamówieniem, zezwolenie na zbieranie i transport odpadów objętych przedmiotem 
zamówienia określonym w pkt 1 ppkt 1.1 specyfikacji. 5 Aktualne zaświadczenie 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 



zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 6 Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W 
przypadku podmiotów zbiorowych aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy P.z.p. wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni posiadać zezwolenie, o którym mowa w pkt. 
6.1.1b SIWZ stosownie do zakresu przedmiotu zamówienia realizowanego przez każdego 
z nich oraz ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Dodatkowo, poza dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (np. konsorcjum), do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowa 
regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, która wskazuje pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu wskazanych w punkcie 6 specyfikacji nastąpi na 
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 
punkcie 8 specyfikacji. Zamawiający sprawdzi na ich podstawie czy Wykonawca spełnia 
wszystkie warunki wymienione w punkcie 6 SIWZ dokonując oceny metodą spełnia lub 
nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: - wykonali lub wykonują w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, przez okres min. 12 miesięcy, usługi w zakresie 
odbierania i wywozu odpadów komunalnych z co najmniej 20 budynków wielorodzinnych; 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykaz wykonanych lub 
wykonywanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert przez okres minimum 12 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych 
z co najmniej 20 budynków wielorodzinnych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania usług i odbiorców (załącznik nr 8 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane przez 
Wykonawcę należycie np.: - listy referencyjne wydane przez podmioty zlecające usługi z 
podaniem przedmiotu i dat wykonywania usług. Powyższe dotyczy, również usług 
wykonywanych na rzecz Gminy Lublin. W przypadku przedstawienia mniejszej ilości 
usług lub świadczonych w krótszym czasie niż wymaga Zamawiający oferta zostanie 
odrzucona zgodnie z art. 89.1.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nie spełniająca 
wymagań istotnych warunków zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w 



postępowaniu wskazanych w punkcie 6 specyfikacji nastąpi na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 8 specyfikacji. 
Zamawiający sprawdzi na ich podstawie czy Wykonawca spełnia wszystkie warunki 
wymienione w punkcie 6 SIWZ dokonując oceny metodą spełnia lub nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, tj.: - posiadają odpowiednią ilość pojemników i kontenerów 
zapewniających możliwość zbierania odpadów w sposób zgodny z obowiązującym 
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin oraz ich 
opróżniania z częstotliwością określoną we wspomnianym regulaminie. Minimalną 
wymaganą przez Zamawiającego ilość pojemników każdego rodzaju dla poszczególnych 
części zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ, - dysponują oznakowanymi w sposób 
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy pojazdami specjalnymi, których minimalną 
wymaganą przez Zamawiającego ilość dla poszczególnych części zamówienia określa 
załącznik nr 7 do SIWZ, - dysponują pojazdem wyposażonym w urządzenie do mycia i 
dezynfekcji pojemników ustawionych na posesjach Zamawiającego zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I 
DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
usług w celu realizacji zamówienia (załączniki nr 6 i 7 do SIWZ). W przypadku, gdy 
Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt 8.2 ,8.3 i 8.5 - 8.7 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu wskazanych w punkcie 6 specyfikacji nastąpi na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 8 specyfikacji. 
Zamawiający sprawdzi na ich podstawie czy Wykonawca spełnia wszystkie warunki 
wymienione w punkcie 6 SIWZ dokonując oceny metodą spełnia lub nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. INFORMACJA O 
OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów zobowiązany jest on przedstawić pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. Dodatkowo podmiot składa oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu wskazanych w punkcie 6 specyfikacji nastąpi na 
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 
punkcie 8 specyfikacji. Zamawiający sprawdzi na ich podstawie czy Wykonawca spełnia 
wszystkie warunki wymienione w punkcie 6 SIWZ dokonując oceny metodą spełnia lub 



nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: - posiadają polisę lub inny dokument 
ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Minimalną sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia określa się na kwotę 150.000 zł - w przypadku gdy Wykonawca polega na 
zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
- wysokość posiadanych przez te podmioty środków finansowych lub zdolności 
kredytowej określa się na kwotę 150.000 zł INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I 
DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa się na kwotę 
150.000,00 zł. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 
22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa 
w ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane, dotyczącej tych podmiotów. Ocena spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu wskazanych w punkcie 6 specyfikacji nastąpi na 
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 
punkcie 8 specyfikacji. Zamawiający sprawdzi na ich podstawie czy Wykonawca spełnia 
wszystkie warunki wymienione w punkcie 6 SIWZ dokonując oceny metodą spełnia lub 
nie spełnia.

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, 
należy przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
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  jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu 
potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 
należycie 

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług  lub  robót  budowlanych  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o 
podstawie dysponowania tymi zasobami 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 



związanej z przedmiotem zamówienia 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  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 niż 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, że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu -  wystawione  nie 
wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  lub potwierdzenie,  że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 ustawy,  wystawioną nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt  9  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu  na  potencjał  innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

•

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
listy  referencyjne  wydane  przez  podmioty  zlecające  usługi  z  podaniem  przedmiotu  i  dat 
wykonywania usług.

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.znk-lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.znk-
lublin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22.11.2012 godzina 09:45, miejsce: Lublin, ul. Grodzka 12 I piętro, Sekretariat..

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie odbierania 
i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie 1. Część 1 - Rejon I - 25 budynków i 73 
garaże.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.32.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon II.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie odbierania 
i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu 



Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie II. Część 2 - Rejon II - 18 budynków i 18 
garaży.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.32.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon III.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie odbierania 
i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie III. Część 3 - Rejon III - 52 budynki i 17 
garaży.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.32.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejon IV.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie odbierania 
i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie IV. Część 4 - Rejon IV - 34 budynki i 9 
garaży.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.32.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rejon V.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie odbierania 
i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie V. Część 5 - Rejon V - 23 budynki i 15 
garaży.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.32.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 



CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rejon VI.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie odbierania 
i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie VI. Część 6 - Rejon VI - 20 budynków i 12 
garaży.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.32.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA:</b


