OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Gózd: Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj.
8m3, z pojemników o pojemności: 750 l, 240 l z miejsc
użyteczności publicznych , odbiór odpadów wielkogabarytowych
z terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków z miejscowości: Gózd i Klwatka

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048
3202097, faks 048 3202097.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozd.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 drobnych odpadów stałych z
kontenerów o poj. 8m3, z pojemników o pojemności: 750 l, 240 l z miejsc użyteczności publicznych
, odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z
gminnych oczyszczalni ścieków z miejscowości: Gózd i Klwatka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa polegająca na: Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj. 8m3
, z pojemników o pojemności: 750 l, 240 l z miejsc użyteczności publicznych , odbiór odpadów
wielkogabarytowych z terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni
ścieków w miejscowościach: Gózd i Klwatka Szczegółowy przedmiot zamówienia: - odbiór, wywóz i
zdeponowanie na składowisku odpadów komunalnych wywożonych z kontenerów o poj. 8 m3 odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników o pojemności : 240 l, 750

l - wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków. Wywóz i zagospodarowanie
komunalnych osadów ściekowych z gminnych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wywozów
zgłaszanych telefonicznie. - Przewidywana ilość wywozu osadu ściekowego wyniesie ok. 38 t ,
Odpady komunalne z miejsc użyteczności publicznej : - kontenery o poj. 8 m3 - ok. 48szt., pojemniki o poj. 750l - ok. 26 szt., - pojemniki o poj. 240l - ok. 16 szt. Wywóz i zagospodarowanie
drobnych odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej z częstotliwością wywozów
zgłaszanych telefonicznie. Odpady wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców
dostarczonych przez wykonawcę do szkół na terenie gminy i Urzędu Gminy . z częstotliwością
odbioru jeden raz na pół roku. Wykonawca, zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do
15 następnego miesiąca po upływie kwartału zestawień kwartalnych dotyczących realizowanej
umowy w zakresie ilości zebranych odpadów z rozbiciem na poszczególne grupy ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające,
stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.37.00-3, 90.51.20.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI



Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:




koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami
Ustawy o odpadach z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza
odpadów oraz jeśli dotyczy: zezwolenie na magazynowanie - zbieranie odpadów z
wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wydane przez
właściwy organ -starosta, właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów - okres zimy; 2.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach -z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych- wydane przez właściwy organ - wojewoda, starosta - ustalony
wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów; 3. Oświadczenie , że
oferent posiada składowisko odpadów a w przypadku gdy oferent składający ofertę nie jest
właścicielem składowiska odpadów komunalnych bezwzględnie zobowiązany jest do przedłożenia
w załączeniu do oferty potwierdzoną przez właściciela składowiska kserokopię aktualnej umowy
zezwalającej mu na składowanie na nim odpadów komunalnych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2.Kierując się zapisami art.144 ust.1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych -tekst jednolity: Dz.U.2007r. Nr 223
poz. 1655 z póź. zm. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującej
sytuacji: 1. Zmiana terminu realizacji umowy: a. jeżeli zmiana będzie związana ze zmianą

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3.Warunkiem dokonania zmian
postanowień zawartej umowy jest protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. 4.Protokół, o którym mowa w pkt. 3 powinien zawierać szczegółowe
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany umowy. 5.Ostateczną decyzję w sprawie
dokonania zmian postanowień umowy podejmuje Kierownik Zamawiającego zatwierdzając protokół
konieczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Radomska 7
26-634 Gózd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7 26-634 Gózd.
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

