
G M I N A Z A K R 2 E W O 
ot. Ie6na 1 

87-707 Zakrzewo * 
woi kutaw«Ko-pomorskie OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 

MP R911o2?.,.'!). Regon 910866465 

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

Nr sprawy nadany przez zamawiaj^cego: 271.2.5.2016 

Postepowanie prowadzone zgodnie z ustawâ  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 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 ktorej 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 
stanowiacym zal^cznik m 8 do SIWZ. 

Zamawiaj^cy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych. 

5. Informacja o mozliwosci lub wymogu zlozenia oferty wariantowei: 
Zmawiaj^cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 

6. Termin wykonania zamowienia: 
Od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

7. Warunki udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia: 
W postepowaniu mog^ wzi^c udzial wykonawcy, ktorzy: 

1) nie podlegaj^ wykluczeniu; 
Warunek ten bedzie spelniony przez Wykonawce, jezeli: 
- zlozy oswiadczenie 

2) spelniaj^ warunki udzialu w postepowaniu: 
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, 

o ile wynika to z odrebnych przepisow. 
Warunek ten bedzie spelniony przez Wykonawce, jezeli: 
- 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 2016 r., poz. 250 z pozn. 
zm.) w zakresie objetym przedmiotem zamowienia, 

http://www.zakrzewo.com.pl
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- 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.), lub 

- posiada zezwolenie na transport odpadow w zakresie objetym przedmiotem 
zamowienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U . z 2013 r., poz. 21 z pozn. zm.), 

- 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.). 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Warunek ten bedzie spelniony przez wykonawce, jezeli: 

- jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej 
dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjna^ 
minimum 200 000 zl. 

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej: 
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 
jednq. glowna^ usluge dla 800 gospodarstw domowych lub innych podmiotow, 
rozumiana^ jako usluga polegajaca na odbiorze odpadow komunalnych b^dz 
odbiorze i zagospodarowaniu odpadow komunalnych, w czasie swiadczenia uslug 
nie krotszym niz 12 miesiecy, 
- dysponuje bazâ  magazynowo - transportowa^ z zapleczem techniczno -
biurowym spelniaja^ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra 
Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegolowych wymagan w 
zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci (Dz. U . z 
2013 r. poz. 122) oraz innych powszechnie obowi^zuj^cych przepisow prawa. 
- 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 kompaktujqcej, spelniajaxymi wymagania 
techniczne okreslone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innymi 
przepisami szczegolnymi. 

8. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkow udzialu 
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

8.1 .W celu wykazania spelniania przez wykonawce warunkow opisanych w pkt 5 niniejszej 
specyfikacji (art. 22 ust. 1 ustawy), zamawiajacy z^da dostarczenia przez wykonawce, 
nastepujacych oswiadczeh lub dokumentow: 

a) podpisane oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu skladane 
na podstawie art. 25a ust. 1 w zwiazku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, na druku, ktory 
stanowi zalacznik nr 2 do SIWZ, w terminie skladania ofert, 

b) podpisane oswiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia z postepowania 
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy, na 
druku, ktory stanowi zalacznik nr 3 do SIWZ, w terminie skladania ofert, 

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiaj^cemu 
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy 
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, na druku, ktory stanowi 
zalacznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze 
przedstawic dowody, ze powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do 
zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. 

d) Wykonawca, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, na wezwanie 
Zamawiajacego w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie sklada aktualne 
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na dzien zlozenia oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace 
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spelniania 
warunkow udzialu w postepowaniu dotyczaxych sytuacji ekonomicznej i 
finansowej: 

- polise ubezpieczeniow^ potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej 
z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjn^ minimum 200 000 zl. 

e) Wykonawca, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, na wezwanie 
Zamawiaj^cego w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie sklada aktualne 
na dzien zlozenia oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace okolicznosci, o 
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spelniania warunkow 
udzialu w postepowaniu oraz spelniania przez oferowane uslugi wymagah 
okreslonych przez zamawiajacego: 

- wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej prowadzonego przez Wojta Gminy 
Zakrzewo, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
0 utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U . z 2016 r., poz. 250 z 
pozn. zm.) w zakresie objetym przedmiotem zamowienia, 

- posiada zezwolenie na transport odpadow w zakresie objetym przedmiotem 
zamowienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U . z 2013 r., poz. 21 z pozn. zm.),uzuuuuuu 

- -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 zpozn. zm.). 

- wykazu wykonanych uslug, w przypadku swiadczeh okresowych lub 
ci^glych wykonywanych uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem 
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy -
wtym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania 
1 podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zalaczeniem 
dowodow okreslajacych czy uslugi zostaly wykonane lub ŝ  wykonywane 
nalezycie, zawierajaxego co najmniej jedna_ usluge dla 800 gospodarstw 
domowych lub innych podmiotow, rozumiana^ jako usluga polegajaca na 
odbiorze odpadow komunalnych b^dz odbiorze i zagospodarowaniu 
odpadow komunalnych, w czasie swiadczenia uslug nie krotszym niz 12 
miesiecy, sporzaxlzonego na druku, ktory stanowi zalacznik nr 6 do SIWZ. 

- wykazu narzedzi, wyposazenia zakladu lub urzaxlzeh technicznych 
dostepnych wykonawcy uslug w celu wykonania zamowienia wraz 
z informacJ4 o podstawie dysponowania tymi zasobami, zwierajaxego 
informacje o dysponowaniu 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 kompaktujacej, spelniaj^cymi wymagania techniczne okreslone 
przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami 
szczegolnymi. Wykaz nalezy sporz^dzic wg wzoru, stanowi^cego zalacznik 
nr 7 do SIWZ, 

f) Wykonawca, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, na wezwanie 
Zamawiajacego w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie sklada aktualne 
na dzien zlozenia oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace okolicznosci, o 
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

- zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, 
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wczesniej 
niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument 
potwierdzaj^cy, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem 
podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi 



4 
odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty 
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji 
wlasciwego organu, 

- zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu 
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spolecznego albo inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega 
z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, 
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania 
ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl 
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty 
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji 
wlasciwego organu, 

- odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaj^ wpisu do 
rejestru lub ewidencji. 

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi 
udowodnic zamawiaj^cemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi 
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiaj^c zobowiazanie tych podmiotow 
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. 
Przez pisemne zobowiazanie nalezy rozumiec zobowiazanie zlozone w formie oryginalu. 
Wykonawca sklada zobowiazanie wraz z formularzem oferty. Zamawiaj^cy z^da od 
wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach 
okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow 
dokumentow w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 

8.2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi 
udowodnic zamawiaj^cemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal 
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac 
zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na 
potrzeby realizacji zamowienia. Przez pisemne zobowiazanie nalezy rozumiec 
zobowiazanie zlozone w formie oryginalu. Wykonawca sklada zobowiazanie wraz z 
formularzem oferty. Zamawiaj^cy z^da od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach 
lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow w zakresie 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 

8.3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, potwierdzaj^cych brak podstaw do 
wykluczenia, sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym 
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: 

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne 
lub zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie 
splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania 
decyzji wlasciwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci. 
8.4. Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cych sie o udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 23 ust. 

2 ustawy wykonawcy ustanawiaj^ pelnomocnika do reprezentowania ich 
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. W takim przypadku 
nalezy dol^czyc pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawcow 
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wspolnie ubiegaj^cych sie o udzielenie zamowienia. Na podstawie art. 25a ust. 6 w 
przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenia 
sporz^dzone odpowiednio wedlug zalacznikow nr 2 i nr 3 do SIWZ sklada kazdy 
z wykonawcow wspolnie ubiegajaxych sie o zamowienie. Dokumenty te powinny 
potwierdzac spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spelnianie 
warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jezeli oferta 
wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych sie o udzielenie zamowienia zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, zamawiaj^cy moze zadac przed zawarciem umowy w sprawie 
zamowienia publicznego umowy reguluj^cej wspolprace tych wykonawcow. Zgodnie 
z art. 141 ustawy wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia 
ponosza_ solidary odpowiedzialnosc za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 

9. Informacja na temat wadium: 
Zamawiaj^cy wymaga zlozenia, do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 11:00, wadium 
w wysokosci 2 500,00 zl (slownie: dwa tysiace piecset zlotych zero groszy). 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Najnizsza cena - 60. 
Termin platnosci - 40. 

11. Termin skladania ofert, adres, na ktory oferty musza zostac wyslane, oraz iezyk lub iezyki, 
w jakich musza one bye sporzadzone; 
Oferty sporzadzone wjezyku polskim nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego: Urzad 
Gminy w Zakrzewie, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 14 
grudnia 2016 r. do godz. 11:00. 

12. Termin zwiazania oferta: 
Termin zwiajzania ofertq wynosi 30 dni. 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
Zamawiaj^cy nie zamierza zawrzec umowy ramowej w tym postepowaniu. 

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

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

16. Informacja o przewidywanych zamowieniach, o ktorych mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
art. 134 ust. 6 pkt 3,jezeli zamawiajacy 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 
358863 - 2016 w dniu 5 grudnia 2016 r. 

Zakrzewo, 5 grudnia 2016 r. 

mgriEwa Milewska 
KIERQWNIK K£FiRAT)U FINANSOWEGO 


