
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.bip.gminapopow.pl 

 

Zawady: Gmina Popów ul. Częstochowska 6, Zawady 42-110 Popów 

Numer ogłoszenia: 248561 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Popów Zawady , ul. Częstochowska 6, 42-110 

Zawady, woj. śląskie, tel. 034 3177067, faks 034 3177067. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminapopow.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: www.bip.gminapopow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gmina Popów ul. 

Częstochowska 6, Zawady 42-110 Popów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest: 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych 

i zebranych na wszystkich nieruchomościach (zarówno o zabudowie jednorodzinnej jak i 

wielorodzinnej), na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Popów 

oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 2) wyposażenie nieruchomości 

zamieszkałych w worki oraz pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 

oraz worki i pojemniki do zbierania odpadów selektywnie zebranych (segregowanych). 2. 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 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. 

 

http://www.bip.gminapopow.pl/


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

30.06.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 15.000,00 

zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2014 r. 

do godz. 10.00. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Jeżeli wadium 

jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany poniżej rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Popowie z siedzibą w Zawadach nr konta 08 

8259 0004 2000 0000 0013 0003, z dopiskiem Wadium w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia pn. usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Popów. 4. 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek 

Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wadium jest 

wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa powyżej 

należy załączyć do składanej oferty bądź też złożyć w siedzibie Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert załączając ich kopie do składanej oferty. Dokumenty te 

muszą być ważne do dnia 02.08.2016 r. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji 

winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do 

zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, nastąpi jego bezwarunkowa wypłata bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium, żąda jego ponownego 

wniesienia bądź też zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

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 

o Wykonawca musi wykazać, że: a) posiada aktualny wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popów, b) posiada aktualne 

zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, c) posiada 

aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi 

wykazać, że: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał 

lub wykonuje usługi główne odpowiadające swoim rodzajem usłudze 

stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmujące wykonanie lub wykonywanie 

usług odbierania odpadów komunalnych, w tym segregowanych, od właścicieli 

łącznie co najmniej 1000 (jeden tysiąc) nieruchomości lub na kwotę 

wynagrodzenia nie niższą niż 400.000, zł brutto, o czasie świadczenia nie 

krótszym niż 12 kolejnych miesięcy. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu 

niezbędnym do wykonania zamówienia 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 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi 

wykazać, że: a) dysponuje lub będzie dysponować w celu wykonania 

zamówienia samochodami specjalistycznymi i innymi, spełniającymi 

wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym 

oraz innymi przepisami szczególnymi, w liczbie: - co najmniej dwóch 

pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych z pojemników o pojemności: 120l, 240l, 800l, 1100l (z których 

co najmniej jeden stanowić będzie pojazd małogabarytowy przystosowany do 

odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe - wąskie ulice 

dojazdowe), - co najmniej trzech pojazdów śmieciarek przystosowanych do 

odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odpadów 

wielkogabarytowych (z których co najmniej jeden stanowić będzie pojazd trój 

komorowy, co najmniej jeden stanowić będzie pojazd dwu komorowy, co 

najmniej jeden stanowić będzie pojazd małogabarytowy przystosowany do 

odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe - wąskie ulice 

dojazdowe), - co najmniej jednego pojazdu przystosowanego do odbierania 

systemowych kontenerów do gromadzenia odpadów, Wzór wykazu sprzętu 

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. b) posiada odpowiednią do przedmiotu 

zamówienia bazę magazynowo - transportową, usytuowaną i wyposażoną 

zgodnie z przepisami rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 

2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wzór oświadczenia o posiadaniu 

bazy magazynowo - transportowej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zgodnie z 

art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może 

polegać na potencjale technicznym 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 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi 

wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 

nie niższej niż 500.000,00 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na 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. 

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 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; 

 opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych 

zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz 

opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które 

będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

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 - 80 

 2 - Ilość zbiórek ulicznych w danym roku kalendarzowym zgodnie z ust. 6 pkt. 4 

załącznik Nr 2 do SIWZ - 10 

 3 - Ilość odbiorów odpadów komunalnych z PSZOK w danym miesiącu zgodnie z ust. 

6 pkt. 5 załącznik Nr 2 do SIWZ - 10 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.gminapopow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Popów ul. Częstochowska6 Zawady 42-110 Popow. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 09.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Popów ul. Częstochowska6 Zawady 

42-110 Popow pok. 12. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

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 

 
 


