
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.ozarow.pl 

 

Ożarów: Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów 

komunalnych z nieruchomo ści poło żonych na terenie gminy O żarów  

Numer ogłoszenia: 251844 - 2013; data zamieszczenia : 28.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług odbioru i transportu 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest:odbiór odpadów zmieszanych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują 

mieszkańcy, położonych na terenie gminy Ożarów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) to jest Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w 

Janczycach, gm. Baćkowice,odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji 

przetwarzania wskazanej przez Zamawiającego zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz 

zasadą bliskości,wykonanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (GPSZO). Według złożonych 

deklaracji odbiór odpadów komunalnych nastąpi od ok. 8700 osób. Liczba nieruchomości - 2700. W gminie 

Ożarów w 2012 roku zebrano odpadów komunalnych: - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 

1850 ton - segregowane odpady - 270 ton. Zamawiający przewiduje w roku 2013 - niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne- 850 ton - segregowane odpady - 180 ton.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
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II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

-posiadanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów, -posiadanie wpisu 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych 

oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim 

rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, w ramach których odbierał odpady 

komunalne zmieszane od mieszkańców nieruchomości oraz odpady komunalne gromadzone 

selektywnie (np. papier, szkło, makulatura, plastik) Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z SIWZ na zasadzie 

spełnia nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1) dwa pojazdy przystosowane do 

odbierania odpadów komunalnych zmieszanych z pojemników 1100 l oraz 110l i 120 l. 2) jeden 

pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów Komunalnych z 

zamontowanym urządzeniem HDS do obsługi pojemników typu dzwon, 3) jeden pojazd do 

odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji 

Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery 
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telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania 

techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. 4) dysponowania bazą magazynowo-

transportową usytuowaną na terenie gminy Ożarów oraz do którego posiada tytuł prawny, Ocena 

spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

zgodnie z SIWZ na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art 22.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art 22.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� 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 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;  

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

należy przedło żyć: 

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

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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.4.3.2) 

� zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione 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 dotycz ące przynale żności 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;  

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 70  

2 - posiadanie bazy magazynowo-transportowej na terenie gminy Ożarów - 10  

3 - punkt do mycia i odkażania pojemników i pojazdów - 20  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
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Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zmiana umowy 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający przewiduje 

możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących przypadkach: a.gdy konieczność 

zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą wprost wynikającą z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT), zmiana ta nie 

dotyczy wzrostu cen i rozliczeń wynikających z łączących Wykonawcę z innymi podmiotami zależności i 

rozliczeń finansowych, b.gdy konieczność zmiany, w tym zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym prawa miejscowego, mających wpływ na realizację umowy, a zmiana ta dotyczy 

gospodarowania odpadami, c.zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, d.zmiany wzoru miesięcznych 

raportów i/lub protokołów, e.zaistnienia siły wyższej (w szczególności powódź, pożar, ataki terrorystyczne) 

mającej wpływ na realizację umowy. 3.Nie uznaje się za siłę wyższą: a.strajków w przedsiębiorstwach 

należących do stron oraz w przedsiębiorstwach, z którymi łączą strony umowy lub z którymi strony 

zamierzały zawrzeć umowy, b.utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź pogorszenia 

stanu finansowego z innych przyczyn. W szczególności za siłę wyższą nie uważa się wstrzymania lub 

ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję finansową, c.zmniejszenie podaży 

jakichkolwiek materiałów, wyrobów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, d.trudności 

w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, e.istotnego 

wzrostu cen materiałów, wyrobów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 4.Zmiany 

postanowień umownych zakwalifikowane przez zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę jako nieistotne, 

mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów Referat Planowania Przestrzennego Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej pokój nr 31. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  10.07.2013 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11 sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 
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Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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