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Białowieża: ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE 
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W GMINIE BIAŁOWIEŻA
Numer ogłoszenia: 396910 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białowieża , ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, woj. podlaskie, tel. 

85 6812487, faks 85 6812487.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE, TRANSPORT I 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W GMINIE BIAŁOWIEŻA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Białowieża, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. 

Dz.U.2013.1399 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr 

XX/233/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia 

Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017. OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA I CHARAKTERYSTYKA GMINY BIAŁOWIEŻA Wszelkiego rodzaju pojemniki do 

gromadzenia odpadów zapewniają właściciele nieruchomości, worki do segregacji zapewnia 

Zamawiający poprzez Wykonawcę. Wykonawca w razie potrzeby może zaoferować sprzedaż lub 

dzierżawę pojemników właścicielom i użytkownikom nieruchomości na zasadach odrębnych umów 
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cywilnoprawnych pomiędzy Wykonawcą a właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości. Szczegółowe 

dane dotyczące liczby zabudowań jednorodzinnych, wielorodzinnych gospodarstw domowych, 

przedstawiają się następująco: Powierzchnia Gminy wynosi 203 km². Gmina Białowieża na dzień 

28.11.2014 r. liczy 2224 mieszkańców, liczba mieszkańców ma tendencję spadkową. W poprzednich 

latach wynosiła: 2009 r. - 2315 osób, 2010 r. - 2306 osób, 2011 r. - 2279 osób, 2012 r. - 2248 osób, 

2013 r. - 2254 osób. Ludność zamieszkuje w 912 lokalach, w tym w 871 lokalach jednorodzinnych oraz 

w 41 lokalach wielorodzinnych. W Gminie jest 8 sołectw, w tym występuje jeden przypadek tzw. 

zabudowy kolonijnej. Wykaz wsi oraz właścicieli nieruchomości zostanie dostarczony Wykonawcy w dniu 

podpisania umowy. II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zabudowa 

jednorodzinna; 871 lokali. Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie mieszany 

pojemnikowo - workowy system zbiórki odpadów. a. Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne /kod 20 03 01/ gromadzone będą w pojemnikach min. 120 litrowych. Pojemniki ustawi 

właściciel lub użytkownik nieruchomości. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny pojemników 

(mycie i dezynfekcję) używanych podczas realizacji zamówienia co najmniej raz w roku. Częstotliwość 

wywozu przez Wykonawcę - jeden raz w miesiącu. b. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych. 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w 

systemie workowym. Worki pojemności 120 l. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę - jeden raz w 

miesiącu. c. Odpady zielone (kod 20 02 01) Odpady zielone nie są przedmiotem niniejszego zamówienia 

i powinny być gromadzone w przydomowych kompostownikach. d. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 

03 07), wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) oraz 

zużyte opony (kod 16 01 03 - zamówienie obejmuje wszystkie typy i rozmiary opon) będzie się odbywać 

poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli w granicy nieruchomości. 

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - cztery razy w roku - raz na kwartał. e. Odpady 

budowlane Postępowanie z odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i 

odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawarte pomiędzy właścicielami 

nieruchomości, a uprawnionymi do odbioru odpadów wykonawcami. 2. Zabudowa wielorodzinna: 41 

lokali. a. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Gromadzone będą w 

pojemnikach min. 120 litrowych. Pojemniki ustawi właściciel lub użytkownik nieruchomości. Wykonawca 

zapewnia właściwy stan sanitarny pojemników (mycie i dezynfekcję) używanych podczas realizacji 

zamówienia co najmniej raz w roku. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę - dwa razy w miesiącu. b. 

Selektywnie zbierane odpady komunalne. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie 

zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Worki pojemności 120 l. 

Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę - jeden raz w miesiącu. c. Odpady zielone (kod 20 02 01). 

Odpady zielone nie są przedmiotem niniejszego zamówienia i powinny być gromadzone w 

przydomowych kompostownikach. d. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), wyeksploatowany 

sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) oraz zużyte opony (kod 16 01 03 - 
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zamówienie obejmuje wszystkie typy i rozmiary opon) będzie się odbywać poprzez odbieranie 

wystawionych ww. odpadów przez właścicieli w granicy nieruchomości. Częstotliwość załadunku i 

wywozu przez Wykonawcę - cztery razy w roku - raz na kwartał. e. Odpady budowlane. Postępowanie z 

odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i odbywać się będzie w oparciu 

o indywidualne umowy cywilno - prawne zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości, a 

uprawnionymi do odbioru odpadów wykonawcami. 3. Wykaz materiałów do gromadzenia odpadów. 

Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: - materiał: folia polietylenowa LDPE, - 

pojemność 120 cm3, - kolor: żółty, niebieski, zielony, czarny, - grubość: co najmniej 60 mikronów. 

Rodzaje worków: żółty - z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i 

metale, niebieski - z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia, zielony - z przeznaczeniem na szkło i 

opakowania szklane (kolorowe i bezbarwne), czarny - z przeznaczeniem na popiół. Ogółem dostawa 

worków miesięcznie: - żółty - 2300 szt, - niebieski - 2300 szt, - zielony - 2300 szt, - czarny - 2300 szt. 

Dostawa specjalistycznych kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów (o poj. min. 1100 l) w PSZOK 

Białowieża, ul. Sportowa 12 na następujące odpady: - tworzywa sztuczne i metale - 1 szt, - makulaturę i 

tekstylia - 1 szt, - szkło kolorowe i bezbarwne - 1 szt, - opakowania wielomateriałowe - 1 szt, - odpady 

niebezpieczne - 1 szt, - zużyte opony - 1 szt, - przeterminowane i zbędne leki - 1 szt, - wyeksploatowany 

sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 szt. Miejsce ustawienia wskaże zamawiający. 4. Odbiór odpadów 

komunalnych z Gminy Białowieża. Do obowiązków umownych Wykonawcy należy obowiązek odbioru i 

zagospodarowania następujących odpadów: a. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 

20 03 01) Gromadzone będą w pojemnikach: - 2 poj. PA 1100, - 2 poj. KP 7, Dzierżawa pojemników i 

odbiór odpadów: PA 1100 - Parking Gminny, PA 1100 - Budynek Urzędu Gminy, KP 7 - Stadion Gminny, 

KP 7 - Remiza OSP, Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę - co najmniej trzy razy w miesiącu na 

zgłoszenie telefoniczne. 5. Odbiór odpadów z PSZOK w Białowieży ul. Sportowa 12. Do obowiązków 

umownych Wykonawcy należy obowiązek odbioru i zagospodarowania następujących odpadów: - odbiór 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Białowieży, ul. Sportowa 12; ze szczególnym uwzględnieniem odpadów typu 

przeterminowane i zbędne leki (kod 20 01 32), odpadów typu zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 

33, 20 01 34), odpadów niebezpiecznych, zużytych opon, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, - częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z 

harmonogramem ustalonym między Wykonawcą, a Zamawiającym (min. jeden raz w miesiącu), - 

obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez 

przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz 

przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty 

przekazania odpadów, 5. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trackie 

realizacji zamówienia. a. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów 

nieruchomości, objętych zamówieniem, niezwłocznie po podpisaniu umowy. b. Odbiór odpadów 
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komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00 - 22.00. 

c. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i 

terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać 

harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na ogólnie dostępnej stronie 

internetowej a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazywać właścicielom 

nieruchomości podczas odbioru odpadów. d. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania 

Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9n 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o 

odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi 

wzorami druków. e. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Białowieża 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z 

obowiązującym prawem i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach), w 

instalacjach wyznaczonych dla Gminy Białowieża Planem Gospodarki Odpadami Województwa 

Podlaskiego na lata 2012-2017. f. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, uchwałą Nr XX/233/12 Sejmiku Województwa 

Podlaskiego z 21 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa 

podlaskiego na lata 2012 - 2017, uchwałą Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 21 

czerwca 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami Województwa Podlaskiego na lata 

2012 - 2017. W przypadku nie osiągnięcia poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, kary nałożone na Gminę 

Białowieża będą ponoszone przez Wykonawcę. g. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras 

przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego 

dodatkowych informacji). h. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego 

na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku 

stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji 
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odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do 

pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków 

segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie 

załączyć dokumentację - nagranie wykonane kamerą znajdującą się na samochodzie odbierającym 

odpady z nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie 

wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. 

zdarzenia. i. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu faktur wraz z kartami 

przekazania odpadów, wykazem nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nie 

przeprowadzających jej (nie segregujących odpady), sprawozdaniem z miejsc odbioru worków z 

odpadami nie segregowanymi (zmieszanymi) dostawianych do pojemników przeznaczonych na tego 

rodzaju odpady (adres i ilości dostawionych worków). j. Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 roku. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. 

zm.) zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. k. Wykonawca zapewnia właściwy stan 

sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. l. Na wykonawcę 

nakłada się obowiązek opracowania i kolportażu wraz z workami do selektywnej zbiórki odpadów ulotki 

informacyjnej instruującej mieszkańców każdej posesji o sposobie w/w segregacji. m. System odbierania 

odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 2. Zamówienia uzupełniające mogą polegać na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówienia lub jego części, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości 

do 50% zamówienia podstawowego (wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego (od dnia podpisania umowy).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 

90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

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: 31.12.2016.

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

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający żąda od 

Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancji bankowych, 4. gwarancji ubezpieczeniowych, 5. 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U.2007.42.275 ze 

zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy w Hajnówce, konto nr 50 8071 0006 0014 2393 2000 0050 przed upływem terminu 

składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota 

wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej należy 

złożyć łącznie z ofertą jako załącznik do oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie 

zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta 

zostanie uznana za odrzuconą. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie oznaczonej tak jak oferta z 

dopiskiem (wadium), dołączonej do oferty składanej do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego 

terminu składania ofert. Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy 

PZP musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego pełnej kwoty wadium określonej w gwarancji w sytuacji o której mowa w art. 46 ust. 4a i 

5 ustawy PZP. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w 

art. 45 ust 6 pkt 2-5 ustawy PZP musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy 

złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbieranie, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Białowieża, organizowanym przez Gminę 

Białowieża. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5, 2. Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jego wniesienia żądano, 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia 

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez zamawiającego, 5. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz 

z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów 

Strona 6 z 10

2014-12-03http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=396910&rok=20...



potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie złożył dokumentów, oświadczeń, 

lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone 

na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 

roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert, 6. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

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 zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, mianowicie: - zostali wpisani do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (j.t. Dz.U.2013.1399 ze zm.); - posiadają zezwolenie na transport odpadów 

komunalnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach 

(Dz.U.2013.21 ze zm.);

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi spełniać wszelkie wymogi nałożone Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: 

Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 70 000 zł (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych)

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;

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru 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, 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:

Strona 8 z 10

2014-12-03http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=396910&rok=20...



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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie mówiące o tym, że Wykonawca spełnia wszelkie wymogi 

nałożone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2. Oferta 

Wykonawcy musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty oraz wadium

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

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana 

postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeżeli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: bip.bialowieza.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża.

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

12.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża - 

sekretariat (pokój nr 3).

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
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