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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 

 

Jeżowe: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe. 

Numer ogłoszenia: 194944-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 r. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeżowe , Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie, tel. 015 

8794304, faks 015 8794304. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady 

komunalne na terenie Gminy Jeżowe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Załadunek, 

transport i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu północnego wskazanej w Wojewódzkim 

Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej w przypadku 

braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 2) Załadunek, 

transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości: a) papier, 

tektura, opakowania z papieru i tektury, b) szkło, opakowania ze szkła c) metale, opakowania z metalu d) 

tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych e) opakowania wielomateriałowe. 3) Załadunek, 

transport, zagospodarowanie lub unieszkodliwianie: a) odpadów problemowych tj. zużytych 

akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikalii; zebranych w ramach tzw. 

mobilnej zbiórki raz w roku b) zużytych baterii, które będą zbierane w wyznaczonych punktach przez 

Zamawiającego i punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Wyposażenie w pojemniki ciąży na 

Wykonawcy. Odebranie odpadów będzie następowało w zależności od zapełnienia pojemników po 

zgłoszeniu potrzeby odbioru przez Zamawiającego. c) przeterminowanych leków - 2 punkty zbiórki na 

terenie Gminy Jeżowe d) odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon - dwukrotny odbiór w ciągu 

roku z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Termin zbiórki w miesiącach wrzesień 

i kwiecień, zawarty w harmonogramie odbioru odpadów. e) opróżnianie koszy ulicznych - 1 raz w 

miesiącu 4) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zostanie 

zorganizowany przez Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu w 

pojemniki pozwalające gromadzić następujące rodzaje odpadów: papier, tworzywa sztuczne, opakowania 
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wielomateriałowe, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe 

(posegregowane), popiół, szkło, metal, chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny- wielkość i typ tych pojemników będzie zależna od przyjętego modelu 

gromadzenia odpadów. Harmonogram odbioru i szczegółowe informacje zostały opisane w SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.00.00.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-

7, 90.51.40.00-3. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium 

III.2) ZALICZKI 

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a)posiada aktualne zezwolenie starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 21) obejmujące teren Gminy Jeżowe; b) posiada wpis do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Jeżowe w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Jeżowe. Ocena spełniania wymaganych warunków 

zostanie dokonana według reguły spełnia albo nie spełnia na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę dokumentów. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełnia warunek jeżeli oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie 

pozwalające na prawidłową realizacje zamówienia. Ocena spełniania wymaganych 

warunków zostanie dokonana według reguły spełnia albo nie spełnia na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 



 3 

Wykonawca wykaże , że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) co najmniej 2 

samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych , które 

spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych , które spełniają wymogi określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Wykonawca wypełnia Zał. Nr 5 do SIWZ Ocena spełniania wymaganych warunków 

zostanie dokonana według reguły spełnia albo nie spełnia na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę dokumentów. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełnia warunek jeżeli oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania 

wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły spełnia albo nie spełnia na 

podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełnia warunek jeżeli oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania wymaganych 

warunków zostanie dokonana według reguły spełnia albo nie spełnia na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

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

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
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przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z Art 144 ust. 1 PZP zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w następujących 

okolicznościach i zakresie: a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów np. Vat b) 

zmiana zakresu usług które wykonawca powierzył podwykonawcom c) zmiana formy organizacyjno-

prawnej d) zmiana danych teleadresowych lub nr konta bankowego Zamawiającego i Wykonawcy. 

Obowiązującą formą zmiany jest forma pisemna w postaci aneksu do umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeżowe, 

37-430 Jeżowe 136A pok. Nr 6. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A pok. Nr 11 Sekretariat. 

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


