
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 

 

 

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: Ir.271.3.2013 

 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:  

Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, województwo: kujawsko-

pomorskie, powiat: aleksandrowski, tel.: 54 272 09 31, faks: 54 272 03 46,  

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  

 Pan Jan Bąk – Sekretarz Gminy, tel.: 54 272 09 35, pokój nr 5, w godz. 9
00

 – 14
00

. 

 

2. Określenie trybu zamówienia:  

Przetarg nieograniczony. 

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia:  

www.zakrzewo.com.pl 

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 

o możliwości składania ofert częściowych:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

położonych na terenie gminy Zakrzewo.  

(CPV: 90.00.00.00-7, 90.51.32.00-8, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3). 

Zakres świadczonej usługi został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.   

                

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:  

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Termin wykonania zamówienia:  

Od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.                     

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków:  

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta 

Gminy Zakrzewo, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.                    

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),  

- posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zgodnie  art. 41 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) lub zezwolenie na 

prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 ustawy                   

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

http://www.zakrzewo.com.pl/
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- posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) lub zezwolenie na transport 

odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,           

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 

jedną główną usługę dla 800 gospodarstw domowych lub innych podmiotów, 

rozumianą jako usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych bądź 

odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, w czasie świadczenia usług 

nie krótszym niż 12 miesięcy, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;   

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

- dysponuje sprzętem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadów, tj. co 

najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych, dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania 

selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, jednym pojazdem do odbierania 

odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, spełniającymi wymagania 

techniczne określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innymi 

przepisami szczególnymi, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

a) posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową                         

w kwocie nie mniejszej niż 150 000,00 zł, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000 

zł. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach 1-4 na 

podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów, wymienionych 

w pkt I.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia-nie 

spełnia”. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

8.1 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków opisanych w pkt 7 (art. 22 

 ust. 1 ustawy), zamawiający żąda dostarczenia przez wykonawcę, następujących 

 oświadczeń lub dokumentów: 

a) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 

44 ustawy, na druku, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 

b) wykazu wykonanych głównych usług, w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych 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 (minimum jedna), zgodnie                     

z opisem warunku w pkt 7. 2), sporządzonego na druku, który stanowi załącznik nr     

6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa wyżej jest poświadczenie oraz inny 

dokument jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest 

podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie zostały wcześniej 
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wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyżej 

wymienionych dowodów. 

UWAGA: zamiast wyżej wymienionych poświadczeń, wykonawca może 

przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, określone w § 1 

ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.                      

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), 

c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami, zgodnie z opisem warunku w pkt 7. 3). Wykaz należy 

sporządzić wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, zgodnie z opisem warunku w pkt 7.4) lit.a, 

e) 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, zgodnie z opisem 

warunku w pkt 7. 4) lit. b. 

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. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego prze zamawiającego warunku. 

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

 zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) zamawiający żąda dostarczenia następujących 

 dokumentów: 

a) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, na druku, który 

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 

b) 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 wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

c) 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, 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.809184:part=§1u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.809184:part=§1u1p2&full=1
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.: 

1. lit. b-d - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczeniem 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, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

Dokumenty, o których mowa wyżej wymienione w pkt 1 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej 

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

o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa wyżej, 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.   

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone 

przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 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. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyrazili zgodę, o której mowa w art. 

9 ust. 3 ustawy. 

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy) zamawiający żąda dostarczenia listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 

albo informacji o tym, że nie należy do ww. grupy kapitałowej, na druku, który stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ. 

8.3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 Prawa zamówień    

publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), zobowiązani są, poza 

dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia dokumentu ustanawiającego 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania 

zawarte w pkt 7 i 8 dotyczące „wykonawcy” w zakresie obowiązku złożenia stosownych 

oświadczeń lub dokumentów stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców 

składających ofertę wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, składających ofertę wspólnie 

zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

  

9. Informacja na temat wadium:  

Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 20 maja 2013 r. do godz. 11:00, wadium                 

w wysokości  7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy). 

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Najniższa cena. 

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.849724:part=a26u2(b)&full=1
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Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie,                    

ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 20 maja 2013 r. do 

godz. 11:00.  

 

12. Termin związania ofertą:  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej w tym postępowaniu. 

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 

strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Zmawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów w tym 

postępowaniu. 

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 

elektroniczna:  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznym w tym postępowaniu. 

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67                  

      ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich    

      zamówień.         

      Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w tym postępowaniu.  

 

17. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr            

      180684 - 2013 w dniu 8 maja 2013 r.  

 
 

/-/ mgr inż. Marek Ziemiński 

    Wójt Gminy Zakrzewo 

 

 

Zakrzewo, 8 maja 2013 r. 


