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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zebrzydowice.pl

Zebrzydowice: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy
Zebrzydowice w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r.
Numer ogłoszenia: 214231 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zebrzydowice , ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032
4755107, faks 032 4693266.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebrzydowice.pl
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 powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od
01.01.2014 r do 31.12.2014 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie
od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i
zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy
Zebrzydowice, z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonawca
zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych z nieruchomości
zamieszkałych, w tym: - zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów - papieru i tektury szkła - tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych - odpadów ulegających biodegradacji - zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego - odpadów wielkogabarytowych - zużytych opon Przedmiot zamówienia
obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe na obszarze Gminy Zebrzydowice. Na terenie Gminy Zebrzydowice
obowiazują w ciągu całego roku dwa okresy gospodarowania odpadami: - okres letni - obowiązuje od 01.05. do 31.10
danego roku kalendarzowego - okres zimowy - obowiązuje od 01.11 do 30.04 danego roku kalendarzowego Przedmiot
zamówienia będzie realizowany przez organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: a/
odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów b/ odpady zmieszane i pozostałości po segregacji c/ odpady
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komunalne wielkogabarytowe - w tym m.in. stare meble, zabawki, okna, opony itp. d/ obsługa GPSZOK - Gminny
Punkt Segregacyjnej Zbiórki Odpadów Komunalnych e/ odbiór i zagospodarowanie sprzętu elektrycznego i
elektronicznego f/ odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych odpadów farmaceutycznych Szczegółowy opis
przedmiootu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających / nie więcej niż 20 % wartości zamówienia
podstawowego / o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienia uzupełniające polegać będą na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.007, 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: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 15000 PLN. Wadium wnosi się
przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto
zamawiającego Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem : Wadium na
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z
obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za
złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
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
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży: - aktualny na dzień składania ofert
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Zebrzydowice - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu i zbierania odpadów wydane przez właściwy organ - aktualny wpis do rejestru podmiotów
zbierających zyżyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w systemie spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie
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choćby jednego z postawionych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co
najmniej jedna usługę obejmującą odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych /
zmieszanych i zbieranych selektywnie / w ilości minimum 1000 Mg i czasie świadczenia usługi nie krótszym
niż 12 kolejnych miesięcy. Ocena spełnienia warunku na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ wraz z
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi / np. referencje wystawione przez gminę na
terenie której wykonywana będzie usługa, kwartalne sprawozdania przekazywane gminie /. Usługa
wykonywana może być na terenie wiecej niż 1 gminy. Potwierdzenie wykonania bądź wykonywania usługi
wg podanego kryterium ilościowego mogą się sumować.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jezeli Wykonawca posiada co najmniej dwa pojazdy
przystosowane do odbierania odpadów komunalnych o pojemności powyżej 8 m3, jeden samochód
przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności poniżej 8 m3 oraz co
najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych a także
co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz pojazd służący do
załadunku i rozładunku kontenerów KP - o pojemności do 10 m3. Ocena spełnienia warunku na podstawie
załącznika nr 5 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał wykazu numerów
rejestracyjnycch pojazdów wymienionych w załączniku nr 5
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada zabezpieczone środki finansowe lub
zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 400000 zł
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;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
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;
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;
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)
- Formularz ofertowy - Pełnomocnictwo do podpisania oferty / oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza / względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. - lista / wykaz / podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacja o tym ,że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej. Forma i treść dokumentów musi być zgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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 niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo
zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podanych warunków ich wprowadzenia. 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: a/ siły wyższej
- rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i
zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwią
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich
zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. / Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w
szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane
z realizacją inwestycji itp. / b/ niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usługi co
wymaga potwierdzenia przez Inspektora GK. c/ okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z
winy Wykonawcy / np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji usługi / d/ wystąpienie usług dodatkowych w
trakcie realizacji zadania Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem
ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę
wynagrodzenia. 2. Zmiany wynagrodzenia w następstwie: a/ zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych /
ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku / b/ ograniczenia zakresu
wykonywanych usług c/ w uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, jeżeli
zajdą przesłanki art. 67 pkt 5 a lub b Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji
umowy, ze strony Zamawiającego, Wykonawcy 2. Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, wówczas
Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach, uprawnieniach co najmniej równoważnych z
kwalifikacjami, uprawnieniami osób dotychczas wykonujących prace związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, po
wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 3. terminu rozliczeń umowy 4. zmiany podwykonawcy lub
wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę. W przypadku
gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy / wiedzy, doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania
zamówienia / w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem , ze nowy podwykonawca spełnia minimalne
warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania. 5. zmiany
Wykonawcy z związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a
także sukcesją z mocy prawa 6. zmiana danych związana z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy / danych
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teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego / 3. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 6 niniejszego paragrafu mogą
nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymagają aneksu do umowy. 4. Zmiany o których
mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu wymagają aneksu do umowy w przypadku jeżeli zwiększenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy wynikające z tych zmian spowoduje przekroczenie ustalonego wynagrodzenia
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku nie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia strony dokonują
pisemnego zgłoszenia w trybie określonym w ust. 3 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny
z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z
zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu. 6. Zmiana umowy dokonana z
naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. Powyższe postanowienia stanowią
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zebrzydowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zebrzydowice
Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2013 godzina
09:45, miejsce: Urząd Gminy Zebrzydowice Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
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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