
 

 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10                                                                                                                  
tel.:  42 632 75 09, 42 632 77 26, 42 632 75 79, fax: 42 632 92 90, e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl     

 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OGŁOSZENIA – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

 
 

Miasto Łódź 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 

ul. Konstantynowska 8/10 
94-303 Łódź 

 
 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie licytacji 
elektronicznej o wartości zamówienia nieprzekraczającej 209 000 euro: 

 
„Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi w 2017r.” 

 
 
 
 
 
 
 
Łódź, dnia   20.03.2017 r.      
   

Zatwierdził: 
 

Zastępca DYREKTORA 
ds. Finansowych i Administracyjnych 

 
/podpis nieczytelny/ 

 
Milena Olczak 
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1 Określenie Zamawiającego 

Zamawiający: 
Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 
94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10 
tel.: +48 (42) 632-75-09 
fax: +48 (42) 632-92-90 
e-mail: zamowienia@zzm.lodz.pl 
http://bip.zzm.lodz.pl/ 

2 Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie licytacji 
elektronicznej na podstawie art. 74-81 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 
zwanej dalej „Ustawą”. 

2.2 W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 
2014 r.  poz. 121). 

2.3 Ilekroć w treści niniejszej Instrukcji znajdują się odwołania do Ogłoszenia należy przez 
nie rozumieć Ogłoszenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zamieszczone w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. Załącznikami do Ogłoszenia są: 

2.3.1 Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej jako 
„wniosek”), 

2.3.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

2.3.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

2.3.4 Załącznik nr 4a-c – Wzór umowy odpowiednio dla części 1-3, 

2.3.5 Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego), 

2.3.6 Załącznik nr 6 – Instrukcja dla Wykonawców. 

2.4 Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html na podstronie dotyczącej 
przedmiotowego postępowania. 

3 Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

3.1.1 odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych na terenie Łodzi pochodzących ze 
sprzątania grobów i ich otoczenia o kodach: 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03 i ich 
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami - przewiduje się, że 
większość odpadów będzie zmieszana. 

3.1.2 dostawa kontenerów wraz z ich rozlokowaniem na terenie cmentarza. 

3.1.3 zagospodarowanie odpadów. 

3.2 Główny kod CPV: 90511000-2 Usługi związane z odpadami 

 

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
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Zakres rzeczowy zamówienia podzielono na 3 części: 

3.3 Część 1 – odbiór odpadów  z cmentarza komunalnego „Doły”, Al. Palki 9 w Łodzi 

3.3.1 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

3.3.1.1 odbioru odpadów z  1 kontenera będącego własnością Zamawiającego o 
pojemności 30 m3 oraz 1 kontenera o pojemności 14 m3, ich zagospodarowania  
oraz ponownego ustawienia kontenerów na terenie cmentarza, 

3.3.1.2 dostarczenia i ustawienia we wskazanym miejscu na terenie cmentarza 1 
kontenera o poj. 30 m3 oraz 1 kontenera 14 m3 w okresie około 20.10.2017 r. do 
6.11.2017 r. , odbioru  i zagospodarowania odpadów, 

3.3.1.3 dostarczenia  20 kontenerów 1100 l i rozstawienia ich we wskazanych miejscach 
na terenie cmentarza, odbioru i zagospodarowania odpadów. 

3.3.2 Przewidywana ilość odpadów – ok. 538 Mg. 

3.3.3 Prognozowane ilości odbiorów odpadów z kontenerów własnych Zamawiającego 
oraz dostarczonych (wydzierżawionych) przez Wykonawcę: 

3.3.3.1 - kontener o poj. 30 m3 - 86 razy 

3.3.3.2 - kontener o poj. 14 m3 – 5 razy 

3.3.3.3 - kontener o poj. 1100 l - 800 razy. 

3.4 Część 2 – odbiór odpadów z cmentarza komunalnego „Szczecińska”,  
ul. Hodowlana 32/33 w Łodzi 

3.4.1 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

3.4.1.1 dostarczenia 20 kontenerów o poj. 1100 litrów i rozstawienia ich we wskazanych 
miejscach na terenie cmentarza, 

3.4.1.2 odbioru i zagospodarowania odpadów,  

3.4.1.3 dostarczenia 2 kontenerów o poj. 14 m3 w okresie około od 20.10.2017 r. do 
06.11.2017 r., odbioru odpadów i ich zagospodarowania. 

3.4.2 Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, w nieprzekraczalnym terminie 1 
tygodnia od dnia podpisania umowy, ustali termin i zasady dostarczenia nowych 
kontenerów, o których mowa w pkt 3.4.1.1. 

3.4.3 Przewidywana ilość odpadów  – ok. 88 Mg .  

3.4.4 Prognozowane ilości odbiorów odpadów: 

3.4.4.1 - kontener o poj. 1100 l.  - 407 razy 

3.4.4.2 - kontener o poj. 14 m3  - 2 razy. 

3.5 Część 3 – odbiór odpadów z cmentarza komunalnego „Zarzew”, ul. 
Przybyszewskiego 325 w Łodzi 

3.5.1 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

3.5.1.1 odbioru odpadów z 2 kontenerów będących własnością Zamawiającego  poj. 14 
m3, ich zagospodarowania oraz ponownego ustawienia kontenerów na terenie 
cmentarza, 
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3.5.1.2 dostarczenia  100 kontenerów  o poj. 1100 l i rozstawienia ich we wskazanych 
miejscach na terenie cmentarzy, odbioru odpadów z w/w kontenerów i ich 
zagospodarowania, 

3.5.1.3 dostarczenia 2 kontenerów o poj. ca 30 m3 w  okresie  od około 29.10.2017 r. do 
4.11.2017 r., odbioru odpadów  i ich zagospodarowania. 

3.5.2 Przewidywana ilość odpadów  – ok. 354 Mg . 

3.5.3 Prognozowane ilości odbiorów odpadów z kontenerów własnych Zamawiającego 
oraz dostarczonych (wydzierżawionych) przez Wykonawcę:: 

3.5.3.1 - kontener o poj. 1100 l.  - 1300 razy 

3.5.3.2 - kontener o poj. 14 m3  - 20 razy 

3.5.3.3 - kontener o poj. 30 m3  - 2 razy. 

3.5.4 Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustali zasady sukcesywnego 
dostarczania nowych kontenerów, o których mowa w pkt 3.5.1.2 w 
nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od zawarcia umowy. 

3.6 Wymagania ogólne (dotyczą wszystkich części): 

3.6.1 Odbiór odpadów będzie świadczony każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. 
Zlecenia będą składane drogą telefoniczną w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku 
do piątku.  

3.6.2 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej łączności telefonicznej, faksem 
oraz pocztą elektroniczną do przyjmowania zleceń. 

3.6.3 W przypadku braku możliwości złożenia  zleceń drogą telefoniczną, zlecenia będą 
składane za pomocą poczty elektronicznej lub faxem. Wykonawca zobowiązany 
będzie do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zlecenia. 

3.6.4 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów z pojemników rozmieszczonych 
na terenie całego cmentarza, a nie tylko zlokalizowanych przy bramach wjazdowych. 
Dlatego należy uwzględnić zastosowanie sprzętu umożliwiającego wjazd w alejki 
cmentarne o szer. min. 2,5 m. 

3.6.5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odbiór odpadów w maksymalnym terminie 
do 16 godzin roboczych od momentu przekazania zlecenia przez Zamawiającego. Za 
godzinę roboczą Zamawiający przyjmuje godziny od 08:00 do 16:00 od poniedziałku 
do piątku. 

3.6.6 W okresie przygotowań nekropolii do święta Wszystkich Świętych, terminy 
dostarczenia dodatkowych kontenerów oraz odbiorów odpadów będą ustalone na 
podstawie harmonogramu przygotowanego przez Zamawiającego i dostarczonego 
Wykonawcy najpóźniej do dnia 10.10.2017 r. W zależności od potrzeb 
Zamawiającego, w szczególności od ilości odpadów i warunków atmosferycznych, 
godziny i ilość wywozów w poszczególnych dniach w tym okresie mogą ulec zmianie 
w stosunku do ww. harmonogramu.  

3.6.7 Odbiór odpadów musi być tak zorganizowany, aby uszanować powagę miejsca i nie 
powodować zakłóceń podczas ceremonii pogrzebowych oraz umożliwić 
użytkownikom cmentarzy korzystanie z pojemników. 

3.6.8 Bieżąca naprawa-konserwacja wydzierżawionych pojemników lub wymiana na nowe 
wg potrzeb odbędzie się w zakresie i na własny koszt Wykonawcy. 
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3.6.9 Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do zachowania porządku w miejscach 
usytuowania pojemników poprzez bieżące sprzątanie odpadów w przypadku ich 
rozsypania podczas wykonywanej usługi. 

3.6.10 W okresie od 29.10.2017 r. do 02.11.2017 r. Wykonawca powinien przewidzieć 
konieczność świadczenia usługi całodobowo tzn. również w godzinach nocnych. 

3.6.11 Podane powyżej, ilości odbiorów odpadów z kontenerów są wielkościami 
szacunkowymi wyłącznie w celu porównania ofert, co nie odzwierciedla realnego 
bądź deklarowanego zapotrzebowania na usługę i w żadnym razie nie stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zmniejszenia ilości odbiorów dla każdego rodzaju kontenera. 
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego do wysokości 
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie obliczone w oparciu o faktycznie wykonane prace (odbiory odpadów) oraz 
zrealizowane dostawy kontenerów i stawki jednostkowe wskazane w formularzu 
cenowym. 

3.6.12 Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (prawo 
opcji) również w zakresie zwiększenia ilości odbieranych odpadów do 50% w 
przypadku, gdy przed upływem terminu zakończenia umowy zostanie wykorzystana 
kwota, na którą zawarto umowę. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z 
którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 
Wynagrodzenie za usługę zrealizowaną w ramach prawa opcji zostanie obliczone na 
podstawie cen jednostkowych  obowiązujących w zamówieniu podstawowym. 

3.6.13 Zamawiający wymaga, aby: 

3.6.13.1 czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac składających się na 
przedmiot zamówienia tj. w szczególności polegające na załadunku / rozładunku, 
transporcie, pracach porządkowych były wykonywane przez osoby zatrudnione 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
ustawy - Kodeks pracy. 

3.6.13.2 Wykonawca, przed zawarciem umowy, złoży oświadczenie, że wszystkie 
czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac składających się na 
przedmiot zamówienia, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy racę w rozumieniu 
ustawy – Kodeks cywilny 

3.6.13.3 Wykonawca będzie każdorazowo wraz z fakturą składał oświadczenie, że prace 
polegające na faktycznym realizowaniu zamówienia wykonywały osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 

3.7 Na cmentarzach komunalnych powstają odpady skalsyfikowane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 
1923) jako ,,odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy” jako odpady  o kodach 
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03., stanowiące głównie pozostałości po sprzątaniu grobów 
i ich otoczenia (materiał roślinny w postaci: kwiatów, gałęzi, liści i trawy 
zanieczyszczony domieszką plastików, szkła, stearyny, folii, drutów, drobnych 
kamieni, ziemi oraz innych materiałów zebranych   podczas porządkowania mogił.  
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3.8 Zamawiającemu nie udało się dotychczas wyegzekwować od odwiedzających 
nekropolie segregacji odpadów, mimo wystawiania pojemników na odpady 
podlegające segregacji. Przewiduje się że w roku  2017  do kontenerów wrzucane 
będą w/w odpady z pominięciem segregacji. Zamawiający nie posiada możliwości 
technicznych samodzielnego posegregowania odpadów zbieranych przez 
odwiedzających groby.  

3.9  Odpady powstające podczas prac porządkowych prowadzonych bezpośrednio przez 
Zamawiającego np. z koszenia trawy, zbierania liści z alejek, itp. będą zbierane do 
oddzielnych pojemników, co stanowić będzie ok. 3 % łącznej sumy odpadów. 

3.10 Zebrany gruz z ewentualnej rozbiórki nagrobków  (kod 17 01 01)                                                                            
Zamawiający  zgromadzi w osobnym kontenerze i  wywiezie we własnym zakresie, 
więc odbiór tego rodzaju odpadów nie wchodzi zakres przedmiotu zamówienia. 

3.11 Wykonawca może złożyć ofertę (wziąć udział w licytacji) na dowolnie wybraną przez 
siebie część lub części zamówienia. Dla każdej z części postępowania zostanie 
przeprowadzona osobna licytacja elektroniczna. 

4 Termin wykonania zamówienia 

4.1 Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.  

5 Warunki udziału w postępowaniu 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe 
warunki  udziału w postępowaniu: 

5.1.1 Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za 
spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż: 

5.1.1.1 jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2016 r. poz. 250) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz 

5.1.1.2 posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów wydane na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 
r. Nr 185, poz. 1243 ze zm. ) w zw. z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 

5.1.2 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 
przedmiotowego zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie. 

5.1.3 Posiadają zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację 
przedmiotowego zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie. 

5.2 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22 a Ustawy.  
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5.2.1 W związku z faktem, iż wykonawcy mogą polegać przy wykazywaniu warunków 
udziału w postępowaniu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów tylko w 
zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, a Zamawiający nie określił 
takich warunków, zasady określone w art. 22 a Ustawy w przedmiotowym 
postępowaniu nie znajdują zastosowania. 

6 Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 

6.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16–20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy. 

6.4 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

6.5 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

6.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

6.6.1 mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z 
wnioskiem w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,  

6.6.2 mogą wykazać łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w 
pkt 5.1 Instrukcji. Natomiast żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z 
udziału w postępowaniu, 

6.6.3 każdy z nich składa oświadczenie o którym mowa w 7.1 Instrukcji. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 
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6.6.4 działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 
6.6.1 Instrukcji, mogą załączyć do wniosku oryginał lub kopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres 
umocowania wspólników. 

6.6.5 Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

7.1 Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu składa: 

7.1.1 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące spełniania warunków 
udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 

7.1.2 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 

7.1.3 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje  
o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w Załączniku  nr 3 do 
Ogłoszenia. 

7.1.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - 
oświadczenia z pkt 7.1.1 i 7.1.2 Instrukcji składa każdy z tych wykonawców (dotyczy 
również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 

7.2 Forma składanych dokumentów 

7.2.1 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 Instrukcji dotyczące Wykonawcy oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

7.2.2 Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

7.2.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na  
język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 

7.2.4 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub 
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z 
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.   
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7.2.5 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub 
dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o 
ile są one aktualne. 

8 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a 
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami 

8.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane 
przez strony pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W 
przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.2 Wykonawca, dla dotrzymania wyznaczonego terminu uzupełnienia / złożenia 
oświadczeń lub dokumentów (wymaganych w oryginale) może przesłać ww. 
oświadczenia lub dokumenty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z 
potwierdzeniem wysłania ich oryginału(ów) pocztą. 

8.3 W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja będzie prowadzona 
wyłącznie z pełnomocnikiem. 

8.4 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Marcin Kalmus. 

8.5 Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny 
postępowania: ZZM.WOA.ZP.2510.13.2017 ) należy kierować: 

 pisemnie na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 
8/10, 94-303 Łódź 

 drogą elektroniczną na adres: zamowienia@zzm.lodz.pl   
Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych 
przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader 

8.6 Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. 
Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być 
złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8.7 Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający  
i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują 
drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości 
przekazywane Wykonawcom będą widoczne w panelu „Moje konto” w zakładce „Moje 
wiadomości”. 

9 Wyjaśnienie i zmiana treści Ogłoszenia i Instrukcji 

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
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9.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia i 
Instrukcji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania wniosków tj. do dnia 24.03.2017 r. (uwzględniając postanowienia art. 14 
ust. 2 Ustawy). 

9.2 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html (podstrona dotycząca 
przedmiotowego postępowania)  W związku z powyższym Wykonawca winien 
sprawdzać na bieżąco stronę internetową Zamawiającego. Zamawiający może 
dodatkowo przekazać wyjaśnienia wykonawcy składającemu wniosek oraz innym 
wykonawcom zainteresowanych udziałem w postępowaniu o ile dysponuje ich 
adresami e-mail. 

9.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Instrukcji wpłynie po upływie terminu składania 
wniosków o którym mowa w pkt 9.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

9.4 Przedłużenie terminu składania wniosków na skutek zmian wprowadzonych do 
Ogłoszenia lub Instrukcji nie zmienia terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści 
Ogłoszenia lub Instrukcji. 

9.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
wniosków zmienić treść Ogłoszenia lub Instrukcji. Dokonaną zmianę Zamawiający 
zamieści na swojej stronie internetowej. 

9.6 Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

10 Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

11 Opis sposobu przygotowania wniosku 

11.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że wniosek, 
oświadczenia oraz każdy dokument złożone wraz z wnioskiem sporządzone w innym 
języku winno być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.2 Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia. 

11.3 Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną wniosek. Wniosek musi być 
sporządzony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
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11.4 Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby musi 
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony 
pieczątką w imieniem i nazwiskiem). Jeśli wniosek będzie podpisany przez 
pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem. 

11.5 Wniosek oraz oświadczenia (z wyłączeniem Załącznika nr 5 do Ogłoszenia - 
Formularz oferty, który wybrany Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
Zamawiającemu przed zawarciem umowy), dla których Zamawiający określił wzory w 
formie załączników do Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co 
do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11.6 Wniosek, oświadczenia Wykonawcy, podmiotów na zasobach których Wykonawca 
polega oraz podwykonawcy (jeżeli dotyczy) muszą być złożone w oryginale i 
podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. 

11.7 Wszelkie pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  

11.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

11.9 Zaleca się, aby strony wniosku i załączników były trwale ze sobą połączone  
i kolejno ponumerowane. 

11.10 Poprawki w tekście winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
osoby uprawnione. 

12 Zawartość wniosku: 

12.1 Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wypełnionym zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

12.1.1 Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu – wypełnione zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia;  

12.1.2 Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 
wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z  Załącznikiem nr 3 do 
Ogłoszenia; 

12.1.3 Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących wniosek (w 
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), jeżeli wniosek 
jest podpisany przez pełnomocnika.  

12.1.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem). 

13 Miejsce i termin składania wniosków 

13.1 Wniosek należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: 
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nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 
94-303 Łódź,  ul. Konstantynowska 8/10 

 
„Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi w 

2017r.”  
ZZM.WOA.ZP.2510.13.2017 

Nie otwierać przed dniem       28.03.2017 r. do godz. 11:00 

13.2 Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej 
w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, pok. 17 w nieprzekraczalnym 
terminie: 

do dnia 28.03.2017 r. do godz.  11:00 

13.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku w innym miejscu niż 
w sekretariacie Zamawiającego lub opisanie go w sposób uniemożliwiający 
identyfikację postępowania, którego dotyczy wniosek. 

14 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w 
licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń 
informatycznych 

14.1 Wymagania formalne: 

14.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani 
w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl,  

14.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, 
winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej 
„Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem 
https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji 
winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy 
podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie 
zarejestrowano przy rejestracji). 

14.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania 
go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego 
przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu 
lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w 
licytacji. 

14.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie 
https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 

14.2 Wymagania techniczne: 

14.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 

14.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 

14.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. 

15 Termin otwarcia licytacji elektronicznej 

15.1 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni od dnia przekazania Zaproszeń, 

https://licytacje.uzp.gov.pl/
https://licytacje.uzp.gov.pl/
https://licytacje.uzp.gov.pl/
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15.1.1 Dla każdej z części Zamawiający przeprowadzi osobną licytację: 

15.1.1.1 Licytacja dla Części I rozpocznie się o godzinie 09:00 

15.1.1.2 Licytacja dla Części II rozpocznie się o godzinie 10:30 

15.1.1.3 Licytacja dla Części III rozpocznie się o godzinie 12:00 

15.2 Dokładną datę otwarcia każdej z licytacji elektronicznej Zamawiający poda  
w Zaproszeniu do składania ofert. 

16 Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym 
określenie minimalnych wysokości postąpień 

16.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 

16.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału  
w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy 
składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej.  

16.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają 
kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od 
otwarcia licytacji do jej zamknięcia.  

16.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę 
korzystniejszą.  

16.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą łączną cenę oferty brutto wyrażoną 
w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.  

16.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania usługi oraz wszelkie inne koszty z 
tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien 
obliczyć cenę oferty tak, aby wynikała ona z ceny jednostkowej brutto i ilości w 
odpowiednich pozycjach tabeli Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 5 
do Ogłoszenia (dla ułatwienia Zamawiający przygotował arkusz kalkulacyjny 
zawierający odpowiednie formuły). 

16.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co 
najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.  

16.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN dla części 1 i 3 
oraz 200,00 PLN dla części 2. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość 
jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia.  

16.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o 
pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji 
elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia 
licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.  

16.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza.  
W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 
90 tys. zł i 9 groszy). 

16.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia kwotę w 
wysokości: 

16.11.1 Dla Części I: 144 920,00 PLN. 

16.11.2 Dla Części II:  23 700,00 PLN. 
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16.11.3 Dla Części III: 95 360,00 PLN. 

16.12 W przypadku gdyby w toku licytacji, wylicytowana (odpowiednio do każdej z części 
zamówienia) cena przekraczała ww. kwotę, może to stanowić podstawę do 
unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy. 

17 Czas trwania oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej 

Licytacja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu 10 minut od złożenia najkorzystniejszego 
postąpienia żaden z Wykonawców nie złoży korzystniejszego postąpienia lub gdy w czasie 
10 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożone żadne postąpienie. 

18 Termin związania ofertą 

18.1 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę 
korzystniejszą.  

18.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania 
licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji 
elektronicznej. 

19 Opis sposobu obliczenia ceny 

19.1 Podana w trakcie licytacji cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w niniejszej Instrukcji i Ogłoszeniu o zamówieniu, 
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz 
zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 
Cena ta służy wyłącznie zapewnieniu porównywalności złożonych ofert. Rozliczenie 
nastąpi za faktycznie wykonane prace z uwzględnieniem zaoferowanych cen 
jednostkowych. 

19.2 Ceną ofertową podawaną w trakcie licytacji jest łączna wartość brutto za całość usług 
stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3 
Instrukcji  – Opis przedmiotu zamówienia i na zasadach określonych odpowiednio w 
Załączniku nr 4a-c do Ogłoszenia – Wzór umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

19.3 Cena oferty winna wynikać z ceny jednostkowej brutto i ilości pozycji tabeli Formularza 
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia, (dla ułatwienia Zamawiający 
przygotował arkusz kalkulacyjny zawierający odpowiednie formuły). 

19.4 Zamawiający przewiduje waloryzację cen w trakcie realizacji umowy. 

19.5 Cenę oferty brutto podawaną w trakcie licytacji jak i Ceny brutto w Załączniku nr 5 do 
Ogłoszenia należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty 
należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija 
się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę 
powiększa się o jednostkę). 

19.6 W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę 
rozumie się także stawkę taryfową. Zmawiający wskazał obowiązujące stawki podatku 
VAT w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy. 
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19.7 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
Załączniku nr 4 do Ogłoszenia – Wzorze umowy. 

20 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy 
wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert  

Oferty składane przez wykonawców w toku licytacji podlegają automatycznej kwalifikacji na 
podstawie ceny. 

21 WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

21.1 Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

21.2 Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, pod 
ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym: 
http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html (podstrona dotycząca 
przedmiotowego postępowania), nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano. 

22 Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

22.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  
i miejscu (preferuje się zawarcie umowy w siedzibie Zamawiającego).  

22.2 Dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed 
zawarciem umowy: 

22.2.1 umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

22.2.2 umowę spółki cywilnej, jeśli dotyczy (w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego 
dokumentu do wniosku). 

22.2.3 Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem: 

22.2.3.1 wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz 

22.2.3.2 aktualnego zezwolenia właściwego organu na transport odpadów wydanego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 
r. Nr 185, poz. 1243 ze zm. ) w zw. z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 

22.2.3.3 aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia o wartości min. 100 000PLN 

22.3 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 23.2 będzie traktowane jako 
uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 

23 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
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24 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy są uregulowane w dziale VI Ustawy. 

25 Pozostałe informacje dotyczące zamówienia 

25.1 Zamawiający nie przewiduje: 

25.1.1 zawarcia umowy ramowej, 

25.1.2 składania ofert wariantowych, 

25.1.3 rozliczania w walutach obcych, 

25.1.4 aukcji elektronicznej, 

25.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

25.1.6 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

25.2 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 Ustawy.  


