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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372608-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Wręczyca Wielka: Usługi związane z odpadami
2013/S 214-372608

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
Osoba do kontaktów: Kornelia Chyra
42-130 Wręczyca Wielka
POLSKA
Tel.:  +48 343170245
E-mail: inwestycje@wreczyca-wielka.pl
Faks:  +48 343170215
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.wreczyca-wielka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wręczyca
Wielka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372608-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:inwestycje@wreczyca-wielka.pl
www.bip.wreczyca-wielka.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Wręczyca Wielka.
Kod NUTS PL224

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka:
- z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
- z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
- Przedmiot zamówienia obejmuje również zaopatrzenie właścicieli nieruchomości w pojemniki do zbiórki
odpadów zmieszanych oraz w worki z folii PEHD do selektywnej zbiórki odpadów, a dla budynków
wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia itp.) przewiduje
się pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów.
2. Oznaczenie usług wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2 usługi związane z odpadami
90511000-2 usługi wywozu odpadów
90512000-9 usługi transportu odpadów
90533000-2 usługi związane z gospodarką odpadami
90514000 -3 usługi recyklingu odpadów
Wymienione usługi należą do 16 kategorii usług o charakterze priorytetowym CPC 94.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z
późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232),
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122; oraz
zgodnie z:
5) uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XXII/262/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka, dalej zwaną Regulaminem;
6) uchwałą nr XX/243/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne,
7) uchwałą nr XX/247/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
4. Charakterystyka Gminy Wręczyca Wielka:
1) gmina wiejska,
2) powierzchnia terenu Gminy Wręczyca Wielka wynosi ok.148 km2
3) W Gminie jest 17 670 osób zameldowanych na pobyt stały, 145 zameldowanych na pobyt czasowy (wg
złożonych deklaracji wynika że, na terenie Gminy przebywa ok. 16 000 osób).
4) liczba nieruchomości na terenie Gminy, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:
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a) 5.500 domów jednorodzinnych zamieszkałych przez ok. 15.500 osób oraz 20 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych zamieszkałych przez ok. 500 osób;
b) liczba nieruchomości na terenie Gminy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, wynosi ok. 450, w tym: ok. 410 podmiotów gospodarczych, 10 szkół, 6 przedszkoli, 4 ośrodki
zdrowia, 6 cmentarzy, Gminny Ośrodek Kultury – 1, Urząd Gminy – 8, boiska sportowe – 5,
5) ilość wytworzonych odpadów komunalnych ogółem, które trzeba będzie odebrać od właścicieli nieruchomości
szacuje się na ok. 5.600 Mg/rok; w tym ok. 600 Mg/rok zebranych selektywnie,
6) Gmina Wręczyca Wielka utworzy tymczasowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
który zostanie wyposażony w pojemniki przez wykonawcę oraz będzie przez niego prowadzony.
5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
5.1. Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości, których wykaz dostarczy Zamawiający, przed rozpoczęciem
wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w:
5.1.1. pojemniki określone w Regulaminie, w tym:
Wielkość pojemnika w m3 Ilość sztuk ok.
0,12 300
0,24 7350
0,66 40
1,10 130
7,00 10
Do selektywnej zbiórki
3 frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne 100
5.1.2. Pojemniki będą stanowiły własność wykonawcy, który uwzględni koszt ich eksploatacji w cenie
jednostkowej zryczałtowanej, określonej w ofercie wykonawcy, za
1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów;
5.1.3. Worki 120 dm3z folii PEHD, zgodnie z Regulaminem, w ilości ok. 300 000 szt. przez okres trwania
umowy; koszt worków wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej zryczałtowanej, określonej w ofercie
wykonawcy, za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów selektywnie zbieranych.
Dla budynków wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej worki należy zastąpić pojemnikami do
selektywnej zbiórki odpadów (trzech frakcji – szkło, papier i tektura, oraz tworzywa sztuczne).
5.2. Wyposażenie tymczasowego PSZOK, przed rozpoczęciem wykonania usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, w:
- 2 pojemniki o pojemności 0,24 m3 na przeterminowane lekarstwa i świetlówki,
- 6 pojemników o pojemności 1,1m3 na: tworzywa sztuczne, szkło, papier i tekturę,
metale, zużyte baterie i akumulatory oraz inne odpady wydzielone ze strumienia
odpadów komunalnych,
- 2 pojemniki KP 5 na zużyty sprzęt elektryczny i popiół,
- 3 pojemniki KP 7 na: opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady
biodegradowalne,
5.3.Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z podziałem na:
- zmieszane odpady komunalne gromadzone w pojemnikach,
- odpady komunalne selektywnie zbierane: papier i tektura, tworzywa sztuczne (w tym opakowania
wielomateriałowe), metale oraz szkło gromadzone w workach 120 dm3 z folii PEHD. Z budynków
wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej odpady zbierane selektywnie będą odbierane w
pojemnikach ( trzech frakcji – szkło, papier i tektura, oraz tworzywa sztuczne).
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5. 4. transport i zagospodarowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych
do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu w
skład którego wchodzi Gmina Wręczyca Wielka zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Śląskiego 2014.
5.5 Gospodarowanie odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązanie się z powierzonych przez
Zamawiającego Wykonawcy obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) i zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie
art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy.
5.6. Transport i zagospodarowanie odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa w art. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
5.7. Prowadzenie tymczasowego PSZOK, w którym będą odbierane od mieszkańców następujące rodzaje
odpadów:
1) papier i tektura (20 01 01),
2) tworzywa sztuczne (20 10 39),
3) metale (20 01 40),
4) szkło (20 01 02),
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36),
6) wielkogabarytowe (20 03 07),
7) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),
8) odpady komunalne nie wymienione w innych grupach (20 03 99) - zużyte opony z samochodów
osobowych,
9) przeterminowane lekarstwa (20 01 31*, 20 01 32),
10) popiół,
11) odpady biodegradowalne,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, za wyjątkiem odpadów
zawierających azbest, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub
rozbiórkę, a także nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej - w ilości do 1 m3
na jednostkową nieruchomość,
13) inne odpady komunalne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
PSZOK powinien funkcjonować od dnia jego przekazania wykonawcy przez Zamawiającego, w dni robocze od
poniedziałku do piątku 40 godz. tygodniowo).
Wykonawca będzie przyjmował wymienione wyżej odpady dostarczone przez mieszkańca Gminy Wręczyca
Wielka, po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy (np. dowód
osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady itp.).
Przy odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów Wykonawca będzie ważył te odpady lub w
inny sposób określał ich ilość, co zanotuje w ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów wraz
ze adresem posesji/właściciela nieruchomości.
Wykonawca ma obowiązek wydać dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do PSZOK.
Wykonawca przekazuje selektywnie zebrane odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwiania. Odbiór odpadów
komunalnych gromadzonych w PSZOK będzie odbywał się z częstotliwością dopasowaną do potrzeb.
5.8. prowadzenie co najmniej dwa razy w roku, zbiórki z terenów nieruchomości zamieszkałych mebli i odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; terminy i harmonogram zbiórek
zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym.
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Realizacja usługi będzie polegała na poinformowaniu mieszkańców o organizowaniu tzw. ”wystawki” (z
podaniem dnia i godzin odbioru w/w odpadów) w formie ogłoszeń, strona internetowa wykonawcy oraz
Zamawiającego, informacja w administracjach osiedlowych wszystkich zasobów mieszkaniowych na terenie
Gminy,
Akcja powinna być tak zaplanowana, żeby w trakcie jednorazowej kampanii (wiosennej lub jesiennej) objęty był
cały obszar terenu Gminy.
6. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
6.1.odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbywać się będzie z podziałem na odpady
komunalne zmieszane i odpady komunalne selektywnie zbierane;
6.2. odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zebrane należy odbierać z częstotliwością nie mniejszą
niż jeden raz w miesiącu, a z budynków wielorodzinnych oraz z nieruchomości użyteczności publicznej (szkoła,
przedszkole, ośrodek zdrowia i inne) nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
6.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez
wykonawcę uzasadnioną zmianą Regulaminu; zmiana częstotliwości odbierania odpadów nie zmienia umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
6.4. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady zmieszane i odpady zebrane selektywnie z pojemników i
worków wystawionych na chodnik lub ulicę przed wjazdem na teren nieruchomości.
6.4.1. wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane poza terenem nieruchomości dłużej niż 12 godzin
przed i po terminie odbioru odpadów, określonym w harmonogramie odbioru oraz nie mogą powodować
ograniczeń komunikacyjnych;
6.4.2. odbieranie odpadów odbywać się musi zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych,
6.5. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z PSZOK i ich transport do instalacji odzysku powinna
następować w miarę potrzeb.
7. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
7.1. W zakresie pojemników na odpady komunalne zmieszane i pojemników/worków na odpady komunalne
zbierane selektywnie do Wykonawcy należy:
7.1.1. zaopatrywanie właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie,
oznakowane nazwą i adresem lub logo Wykonawcy z informacją o rodzaju segregowanego odpadu: papier i
tektura, szkło, tworzywa sztuczne.
Kolory pojemników na odpady segregowane muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.
U. Nr 219 poz. 1858 );
7.1.2. bieżące doposażenie nieruchomości w pojemniki i worki w ciągu trwania umowy – na skutek złożenia
nowych deklaracji lub korekt deklaracji - winno być realizowane w terminie do 14 dni od daty przekazania
Wykonawcy zgłoszenia.
7.1.3. powiadomienie Zamawiającego o niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; Wykonawca ma obowiązek przyjąć odpady jako zmieszane i
niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.
7.1.4. Odpady komunalne zmieszane muszą być gromadzone w pojemnikach:
- na terenie nieruchomości zamieszkałych przez 1 – 3 osoby – jeden pojemnik o pojemności min. 0,24 m3,
- na terenie nieruchomości zamieszkałych przez 4 i więcej osób – dwa pojemniki o pojemności 0,24 m3,
- na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych – pojemniki o pojemności 0,24 m3 na rodzinę lub
równoważną ilość pojemników po 1,1 m3 ,
- na terenie nieruchomości, w których jest prowadzona działalność handlowa -
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pojemnik minimum 0,12 m3 lub liczba pojemników zgodna z deklaracją właściciela
- na terenie nieruchomości, w których prowadzona jest inna działalność gospodarcza niż handlowa - jeden
pojemnik o pojemności minimum 0,12 m3 na 1 - 4
pracowników, lub liczba pojemników zgodna z deklaracją właściciela,
- przy ulicznych punktach szybkiej konsumpcji – nie mniej niż jeden pojemnik
o pojemności 0,12 m3,
- na terenie cmentarzy – nie mniej niż pojemnik 1,1 m3, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego
Narodzenia i Świąt Wielkanocnych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 7,0 m3 lub zgodnie z deklaracją
zarządcy cmentarza.
7.1.5. Selektywnie zbierane odpady komunalne: papier i tektura, tworzywa sztuczne (w tym opakowania
wielomateriałowe) oraz szkło należy gromadzić i przekazywać w workach z folii PEHD o minimalnej pojemności
120 dm3.
Z budynków wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej odpady selektywnie zbierane będą odbierane
w pojemnikach. ( trzech frakcji – szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne).
7.1.6. Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny posiadać deklarację
zgodności CE wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.
7.1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pojemników używanych, muszą wtedy być w bardzo
dobrym stanie technicznym, estetycznym i funkcjonalnym (w szczególności: bez jakichkolwiek pęknięć,
widocznych zarysowań oraz uszkodzeń mechanicznych uniemożliwiających ich opróżnianie, szczelnych).
7.2. W zakresie transportu odpadów komunalnych:
7.2.1. zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości;
7.2.2. zakazuje się mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
7.2.3. zakazuje się odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy;
7.2.4. wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę;
7.2.5. Zamawiający przewiduje możliwość ważenia zmieszanych odpadów komunalnych
na terenie gminy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
7.3. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń wykonawca zapewnia:
7.3.1. zabezpieczanie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów,
podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu;
7.3.2. poddawanie myciu i dezynfekcji pojazdów i urządzeń z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im
właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2
tygodnie;
7.3.3. posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie czynności mycia i dezynfekcji;
7.3.4. opróżnianie pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz parkowanie ich wyłącznie na
terenie bazy magazynowo – transportowej wykonawcy.
7.4. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia, tj.
7.4.1. sporządzanie dla Zamawiającego kwartalnych sprawozdań (w terminie do końca miesiąca następującego
po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy) zawierających:
- informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich
zagospodarowania,
- informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
na składowisku odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich
zagospodarowania;
- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
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- wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób
niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów);
7.4.2. wraz z pierwszym sprawozdaniem (za okres I, II, III 2014 r.) należy przedłożyć Zamawiającemu
wykaz wszystkich posesji z których zostały odebrane odpady komunalne, ze wskazaniem ilości i pojemności
pojemników;
7.4.3. wraz z kolejnymi sprawozdaniami należy przedłożyć wykaz posesji, które nie były zamieszczone
we wcześniejszym wykazie, a odebrano z nich w okresie objętym sprawozdaniem odpady komunalne,
ze wskazaniem ilości i pojemności pojemników z jakich odpady odebrano oraz wykaz posesji, od których
zaprzestano odbierać odpady komunalne;
7.4.4. do każdego sprawozdania należy przedłożyć informację z PSZOK zawierającą: wykaz posesji, z
których mieszkańcy dostarczyli odpady zebrane selektywnie, ich rodzaj i ilość oraz sposób zagospodarowania
(obowiązuje od dnia przekazania PSZOK Wykonawcy);
7.4.5. Wykonawca do faktury załączy kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji posiadającej status
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu w skład którego wchodzi Gmina
Wręczyca Wielka zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 lub do instalacji
odzysku i unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów.
7.4.6. Zakres dodatkowej sprawozdawczości:
7.4.6.1 raporty miesięczne zawierające informacje o ilościach i rodzajach odpadów (oraz ilościach i rodzajach
pojemników i kontenerów opróżnionych w związku z odbiorem tych odpadów) od właścicieli nieruchomości w
ramach harmonogramu,
7.4.6.2 na żądanie wykonawcy Wykonawca przedstawi informacje z systemów GPS dotyczące wszystkich
przejazdów pojazdów transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów, miejsc
zatrzymania pojazdów, a także momentów załadunku lub wyładunku odpadów (otwierania klapy w przypadku
pojazdów typu śmieciarka i pojazdów typu HDS, oraz załadunku lub wyładunku kontenera w przypadku
pojazdów typu „hakowiec” lub „bramowiec”,
7.4.7. Sprawozdania Wykonawca będzie sporządzał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ( Dz. U. z 2012 r.
poz. 630 ).
7.5. W zakresie harmonogramu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:
7.5.1. wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów komunalnych w terminie 7 dni od otrzymania
od Zamawiającego wykazu nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne; harmonogram
zatwierdza Zamawiający;
7.5.2. harmonogram odbioru odpadów komunalnych musi:
- obejmować wszystkie nieruchomości zamieszkałe i nie zamieszkałe gdzie powstają odpady komunalne,
budownictwo wielorodzinne i użyteczności publicznej,
- zawierać datę, godziny rozpoczęcia odbioru odpadów komunalnych i trasę (miejscowości), oddzielnie
odpadów zmieszanych i oddzielnie odpadów segregowanych,
7.5.3. wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych
wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, deszczu, nieprzejezdna droga,
we wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po, co najmniej ustnym, uzgodnieniu między
stronami; zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy;
7.5.4. wykonawca informuje mieszkańców o terminach odbioru odpadów komunalnych bądź ewentualnej
zmianie za pośrednictwem ulotek, ogłoszeń, internetu itp.
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7.5.5. wykonawca ujmie w harmonogramie zgłoszone przez Zamawiającego nowe punkty wywozowe - w ciągu
14 dni od zgłoszenia;
7.5.6. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi w umowie dotyczącej realizacji przedmiotu
zamówienia, termin dostarczenia szczegółowego wykazu adresów nieruchomości objętych odbiorem odpadów
komunalnych oraz niezbędnych informacji do prowadzenia ewidencji oraz kontroli odbieranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości wynikających z zebranych deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7.5.7. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi terminy oraz godziny funkcjonowania
przedsiębiorstwa w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
7.6. Inne obowiązki wykonawcy:
7.6.1. wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz
ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka do niezbędnego minimum;
7.6.2. zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, przez cały czas trwania umowy,
dostatecznej ilości środków technicznych gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu
zamówienia;
7.6.3. porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi
z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru i transportu odpadów
komunalnych;
7.6.4. garażowanie pojazdów używanych do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej
bazy magazynowo-transportowej;
7.6.5. wyposażenie własnych pracowników zajmujących się odbiorem i transportem odpadów w odzież
ochronną z widocznym logo wykonawcy;
7.6.6. dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki
odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków
atmosferycznych; w takich przypadkach wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów
realizacji przedmiotu zamówienia,
7.6.7. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
7.6.8. okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających
wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
wymaganiami i przepisami prawa;
7.6.9. ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i
zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
7.6.10. uzgodnienie z Zamawiającym planowanych tras poruszania się pojazdów w trakcie wykonywania
przedmiotu zamówienia - w ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego wykazu nieruchomości, z których
odbierane będą odpady komunalne.
8. Podwykonawcy.
Wykonawca może powierzyć wykonywanie część usług podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących
postanowień :
8.1 warunkiem podzlecenia wykonywania części usług podwykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu
projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą, a
podwykonawcą,
8.2 jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uważać się będzie za jego
zaakceptowanie;
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8.3 uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być wniesione niezwłocznie
przed zawarciem umowy;
8.4 za wykonane usługi przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy;
8.5 wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania podwykonawcy;
8.6 Zapłata należnego wynagrodzenia dla podwykonawców może być dokonywana na podstawie
cesji wierzytelności na rzecz podwykonawców wynikającej ze stosownej umowy między wykonawcą i
podwykonawcą.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90511000, 90512000, 90533000, 90514000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka – szacowana ilość 11200
Mg oraz wyposażenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK).

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10
000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,
tj.:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej
Nr rachunku 64 8249 0001 2001 0000 0912 0015
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3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w
Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, w sekretariacie Urzędu, a kserokopię dokumentu poświadczoną za
zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
5. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
9.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ustalane na podstawie:
- zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych
zmieszanych przekazanych do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych dla regionu w skład którego wchodzi Gmina Wręczyca Wielka zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 oraz faktycznej ilości tych odpadów potwierdzonej odpowiedniki
dokumentami,
- zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie przekazanych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania wraz z kosztami worków do
selektywnej zbiórki odpadów oraz faktycznej ilości tych odpadów potwierdzonej odpowiedniki dokumentami,
- ryczałtowej ceny za prowadzenie PSZOK przez 1 m-c oraz faktycznej ilości miesięcy wykonania tej usługi oraz
ceny wyposażenia tymczasowego PSZOK w pojemniki.
9.2. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 9.1 podane w ofercie, pozostają niezmienne przez okres
trwania umowy, obejmują wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w przeliczeniu na 1 Mg odpadów
komunalnych oraz prowadzenia PSZOK, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z jego realizacją, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ
na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany cen jednostkowych.
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie miesięcznie, na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, z załączonymi
dokumentami potwierdzającymi przekazanie i zagospodarowanie odpadów do instalacji posiadającej status
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu w skład którego wchodzi Gmina
Wręczyca Wielka zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 lub instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
9.3. Zapłata będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
dokumentami wymienionymi w ust. 9.2.
9.4. Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane usługi będzie otrzymanie przez
Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z
nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla
podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy.
9.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
9.6. Nie przewiduje się faktury pro-forma,

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o zamówienie:
1) ponoszą solidarnośc odpowiedzialność za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiązania,
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2) musza ustanowic pełnomocnika wykonawcow wystepujacych wspolnie do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy w
sprawie zamowienia,
3)pełnomocnictwo musi miec forme pisemną,
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulujacej współpracę tych
wykonawców.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia musza wykazać, że:
1)każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakladaja obowiązek
posiadania takich uprawnień oraz, że brak jest podstaw do ich wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1
ustawy,
2)wspólnie musza wykazać, że spelniają warunki dotyczące wiedzy i doswiadczenia, potencjalu technicznego
oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, w tym względzie:
1.1.1. posiadają zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21);
1.1.2. są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wręczyca Wielka, prowadzony przez Wójta Gminy Wręczyca
Wielka.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego dokumentów potwierdzających posiadanie
zezwolenia oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka,
na zasadzie spełnia/nie spełnia;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym względzie wykonawca wykonał (lub wykonuje) w okresie
ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie usługi odbioru i
transportu odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 1000 Mg/rok
(w jednym lub wielu zadaniach).
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług
i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie
spełnia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -
w tym względzie wykonawca:
1.3.1. dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Wręczyca Wielka lub w
odległości nie większej niż 60 km od jego granicy; do której posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
1.3.2. dysponuje:
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- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
oraz
- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniającymi wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-
technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - w tym względzie :
1.4.1 wykonawca musi posiadać dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy zł),
1.4.2 wykonawca musi posiadać ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion zł).
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
ma ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną, zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2, natomiast łącznie muszą spełniać warunki, o których mowa w
pkt 1.1 – 1.4.
4. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.
5. 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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcyw celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
żądane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, a także
oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy
Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, Zamawiający
żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych;
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2.2. zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.);
2.3. zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wręczyca Wielka, wydane przez Wójta Gminy
Wręczyca Wielka;
2.4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
2.5. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
2.6. opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę
usług w celu zapewnienia jakości;
2.7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert ;
2.8. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
2.9. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w
celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:
2.9.1. dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2.9.2 dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę
następujących oświadczeń i dokumentów:
4.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia postępowania;
4.2. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
4.3. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
4.4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.8. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
6. Jeżeli 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 ust. 4.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 4:
7.1. pkt 4.2, 4.3, 4.4 i 4.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
7.2. pkt 4.5 i 4.7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8,10 i 11 ustawy;
8. Dokumenty, o których mowa w 7.1. tiret pierwsze i trzecie, pkt.7.2, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w 7.1. tiret drugi, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
11. Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.
1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
16. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
17. Zamawiający zwróci się do wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich
zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie
złożył listy, o której mowa w rozdziale VI, ust. 3, pkt. 3.2.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Spełnianie warunku zostanie
ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ma ubezpieczoną odpowiedzialność
cywilną, zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. wykonawca musi posiadać dostęp do środków
finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 160 000,00 PLN (sto sześćdziesiąt tysięcy zł),
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2. wykonawca musi posiadać ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden milion zł).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-
technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca:
1. dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Wręczyca Wielka lub w odległości
nie większej niż 60 km od jego granicy; do której posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2. dysponuje co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
oraz
— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
oraz
— co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniającymi wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GK.272.22.2013.B
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.12.2013 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 11.12.2013 - 10:15
Miejscowość:
Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587849
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587849
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.10.2013

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

