
W 6 J T G M I N Y 

Z A K K Z * OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 

o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 

Nr sprawy nadany przez zamawiajacego: Ir.271.4.2015 

Postepowanie prowadzone zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.). 

1. Nazwa (firma) i adres zamawiajacego: 
Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo, wojewodztwo: kujawsko-
pomorskie, powiat: aleksandrowski, tel.: 54 272 09 31, faks: 54 272 03 46, 
Nazwiska osob upowaznionych do kontaktow: 
> Pan Przemyslaw Skowronski - inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony srodowiska, 

tel.: 54 272 09 39, pokoj nr 2, w godz. 9 0 0 - 140 0. 

2. Okreslenie trybu zamowienia: 
Przetarg nieograniczony. 

3. Adres strony internetowej, na ktorei zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych 
warunkow zamowienia: 
www.zakrzewo.com.pl 

4. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia, z podaniem informacji 
o mozliwosci skladania ofert czesciowych: 

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie uslugi w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^ mieszkancy, 
polozonych 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 swiadczonej uslugi zostal okreslony w Szczegolowym Opisie Przedmiotu Zamowienia 
stanowiqcym zalqcznik nr 8 do SIWZ. 

Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych. 

5. Informacia o mozliwosci zlozenia oferty wariantowej: 
Zmawiaj^cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 

6. Termin wykonania zamowienia: 
Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

7. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych 
warunkow: 
W postepowaniu mog^ wzi^c udzial wykonawcy, ktorzy spelniaj^ warunki dotycz^ce: 

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli 
przepisy prawa nakladajq obowi^zek ich posiadania; 
- posiada wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej prowadzonego przez Wojta 

Gminy Zakrzewo, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U . z 2013 r., poz. 1 399 z pozn. 
zm.), 

- posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadow, zgodnie art. 41 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U . z 2013 r., poz. 21 z pozn. zm.), 

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

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U . z 2013 r., poz. 21 z pozn. zm.), 

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia; 
Warunek ten bedzie spelniony przez wykonawce, jezeli: 

- wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, 
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 
jedn^ glown^ usluge dla 800 gospodarstw domowych lub innych podmiotow, 
rozumiana^ jako usluga polegajaca na odbiorze odpadow komunalnych bqdz 
odbiorze i zagospodarowaniu odpadow komunalnych, w czasie swiadczenia uslug 
nie krotszym niz 12 miesiecy, 

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamowienia; 
Warunek ten bedzie spelniony przez wykonawce, jezeli: 

- dysponuje sprzetem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadow, tj. co 
najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 
odpadow komunalnych, dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania 
selektywnie zbieranych odpadow komunalnych, jednym pojazdem do odbierania 
odpadow komunalnych bez funkcji kompaktuj^cej, spelniaj^cymi wymagania 
techniczne okreslone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innymi 
przepisami szczegolnymi, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Warunek ten bedzie spelniony przez wykonawce, jezeli: 
a) posiada srodki finansowe na rachunku bankowym lub zdolnosc kredytow^ 

w kwocie nie mniejszej niz 50 000,00 zl , 
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej 

dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem zamowienia na kwote minimum 200 000 
zl . 

Zamawiajqcy dokona oceny spelnienia warunkow wymienionych w podpunktach 1-4 na 
podstawie zlozonych wraz z ofertâ  oswiadczen, dokumentow i wykazow, wymienionych 
w pkt 1.6. specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wedlug formuly „spelnia-nie 
spelnia". Zamawiaj^cy dokona wyboru oferty sposrod ofert nie podlegaj^cych odrzuceniu. 

Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie map dostarczyc wykonawcy w celu 
potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu: 

8.1 W celu wykazania spelniania przez wykonawce warunkow opisanych w pkt 7 (art. 22 
ust. 1 ustawy), zamawiaj^cy zada dostarczenia przez wykonawce, nastepuj^cych 
oswiadczen lub dokumentow: 

a) podpisane oswiadczenie o spelnianiu warunkow art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 
44 ustawy, na druku, ktory stanowi zal^cznik nr 2 do SIWZ, 

b) wykazu wykonanych glownych uslug, w przypadku swiadczeh okresowych lub 
ciqglych wykonywanych glownych uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed 
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest 
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowodow 
czy zostaly wykonane lub ŝ  wykonywane nalezycie (minimum jedna), zgodnie 
z opisem warunku w pkt 7. 2), sporz^dzonego na druku, ktory stanowi zal^cznik nr 
6 do SIWZ. Dowodami, o ktorych mowa wyzej jest poswiadczenie oraz inny 
dokument jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskac poswiadczenia. W przypadku gdy zamawiajqcy jest 
podmiotem, na rzecz ktorego uslugi, wskazane w wykazie zostaly wczesniej 
wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedkladania wyzej wymienionych 
dowodow. 



c) wykazu narzedzi, wyposazenia zakladu i urz^dzen technicznych 
dostepnych wykonawcy uslug w celu wykonania zamowienia wraz z informacji o 
podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z opisem warunku w pkt 7. 3). 
Wykaz nalezy sporz^dzic wg wzoru, stanowi^cego zal^cznik nr 7 do SIWZ, 

d) informacji banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej 
potwierdzajacej wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc 
kredytow^ wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem 
terminu skladania ofert, zgodnie z opisem warunku w pkt 7.4) lit.a, 

e) oplaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj^cego, ze 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie 
prowadzonej dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem zamowienia, zgodnie z opisem 
warunku w pkt 7. 4) lit. b. 

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego l^czqcych go z nimi stosunkow. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodnic zamawiaj^cemu, iz bedzie 
dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci 
przedstawiaj^c w tym celu pisemne zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do 
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia. 
Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawic dokumentow 
dotycz^cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze 
przedstawic inny dokument, ktory w wystarczajqcy sposob potwierdza spelnianie 
opisanego przez zamawiajacego warunku. 

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie 
zamowienia (art. 24 ust. 1 ustawy) zamawiajqcy z^da dostarczenia nastepuj^cych 
dokumentow: 

a) podpisanego oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, na druku, ktory 
stanowi zalqcznik nr 3 do SIWZ, 

b) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
0 dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu 
skladania ofert, 

c) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego 
potwierdzaj^cego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub 
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji 
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem 
terminu skladania ofert, 

d) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj^cego, ze wykonawca 
nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub 
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji 
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem 
terminu skladania ofert. 

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.2.: 

1. lit. b-d - sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzaj^ce odpowiednio, ze: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, 
b) nie zalega z uiszczeniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne 

albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych 
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 



c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie; 
Dokumenty, o ktorych mowa wyzej wymienione w pkt 1 lit. a i c, powinny bye wystawione nie wczesniej 
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu 
o udzielenie zamowienia albo skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 1 lit. b, powinien bye 
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. Jezeli w kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
sie dokumentow, o ktorych mowa wyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, 
w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wlasciwym 
organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibe lub miejsce 
zamieszkania lub przed notariuszem. 
Dokumenty ŝ  skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez 
wykonawce. W przypadku skladania elektronicznych kopii dokumentow powinny bye one opatrzone 
przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca^ waznego 
kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiajacy moze zaz^dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie 
poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci. W przypadku wykonawcow wsp61nie ubiegajacych sie 
o udzielenie zamowienia oraz w przypadku innych podmiotow, na zasobach ktorych wykonawca polega 
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotow sa poswiadczane za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez 
wykonawce lub te podmioty. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem 
najezyk polski. Tlumaczenie nie jest wymagane, jezeli zamawiajacy wyrazili zgode, o ktorej mowa w art. 
9 ust. 3 ustawy. 

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie 
zamowienia (art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy) zamawiajacy zqda dostarczenia listy podmiotow 
nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
albo informacji o tym, ze nie nalezy do ww. grupy kapitalowej, na druku, ktory stanowi 
zalacznik nr 4 do SIWZ. 

8.3. Wykonawcy skladaj^cy oferte wspolnie, na podstawie art. 23 Prawa zamowien 
publicznych (dotyczy m.in. spolki cywilnej i tzw. konsorcjum), zobowi^zani ŝ , poza 
dokumentami wymienionymi wyzej, do zlozenia dokumentu ustanawiaj^cego 
pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania 
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wymagania 
zawarte w pkt 7 i 8 dotycz^ce „wykonawcy" w zakresie obowiazku zlozenia stosownych 
oswiadczen lub dokumentow stosuje sie odpowiednio do wszystkich wykonawcow 
skladajqcych oferte wspolnie. Jezeli oferta wykonawcow, skladaj^cych oferte wspolnie 
zostanie wybrana, zamawiajacy moze z^dac przed zawarciem umowy w sprawie 
zamowienia publicznego, umowy reguluj^cej wspolprac? tych wykonawcow. 

9. Informacja na temat wadium: 
Zamawiajacy wymaga zlozenia, do dnia 7 grudnia 2015 r. do godz. 11:00, wadium 
w wysokosci 5 000,00 zl (slownie: piec tysiecy zlotych zero groszy). 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Najnizsza cena - 90. 
Termin platnosci - 10. 

11. Miejsce oraz termin skladania ofert: 
Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego: Urzqd Gminy w Zakrzewie, 
ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 7 grudnia 2015 r. do 
godz. 11:00. 

12. Termin zwiazania oferta: 
Termin zwiqzania oferty wynosi 30 dni. 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowei: 
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Zamawiajqcy nie zamierza zawrzec umowy ramowej w tym postepowaniu. 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupow wraz z adresem 
strony internetowej, na ktorej bedj zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce 
dynamicznego systemu zakupow: 
Zmawiaj^cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow w tym 
postepowaniu. 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszei oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowei, na ktorej bedzie prowadzona aukcja 
elektroniczna: 
Zamawiaj^cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznym w tym postepowaniu. 

16. Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupelniajjcych, o ktorych mowa w art.67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,jezeli zamawiajqcy przewiduje udzielenie takich 
zamowieh. 
Zamawiaj^cy nie przewiduje zamowieh uzupelniaj^cych w tym postepowaniu. 

^ 17. Ogloszenie o zamowieniu zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowieh Publicznych nr 
318340 - 2015 w dniu 25 listopada 2015 r. 

Zakrzewo, 25 listopada 2015 r. 


