
Oleśnica: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica w roku 2014

Numer ogłoszenia: 95208 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Oleśnica , ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, 
tel. 041 3774036, 3774009, faks 041 3774036.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaolesnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica w roku 
2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania od 
właścicieli  nieruchomości zamieszkałych i  niezamieszkałych na terenie gminy Oleśnica w roku 
2014.  Usługa  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych 
i  niezamieszkałych  na  terenie  gminy  Oleśnica  obejmuje:  1)  selektywne  odbieranie  odpadów 
komunalnych  (zgodnie  z  obowiązującym  w  czasie  trwania  umowy  Regulaminem  utrzymania 
czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Oleśnica)  następujących  frakcji  odpadów: 
a)  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych,  b)  przeterminowanych  leków 
i  chemikaliów,  c)  zużytych  baterii  i  akumulatorów,  d)  zużytego  sprzętu  elektrycznego 
i  elektronicznego,  e)  mebli  i  innych  odpadów  wielkogabarytowych,  f)  odpadów budowlanych 
i  rozbiórkowych,  g)  zużytych  opon,  h)  odpadów zielonych,  i)  opakowań  wielomateriałowych, 
j)  papieru  i  tektury,  k)  szkła,  l)  tworzywa  sztucznego,  m)  metali.  od  wszystkich  właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Oleśnica, 2) odbiór odpadów 
komunalnych  z  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  zwanego  dalej  PSZOK 
3)  odbiór  przeterminowanych  leków  zbieranych  przez  mieszkańców  w  punkcie  zbiórki, 
zlokalizowanym w Ośrodku Zdrowia w Oleśnicy oraz wyposażenie do dnia 10 kwietnia 2014r. 
punktu  w  oznakowany  pojemnik  przeznaczony  do  zbierania  przeterminowanych  leków 
o  pojemności  min.  50  l,  4)  odbiór  odpadów  komunalnych  z  cmentarza  parafialnego, 
5)  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  odebranych  bezpośrednio  ze  wszystkich 
nieruchomości,  zebranych w PSZOK i zebranych w punkcie zbiórki przeterminowanych leków 
w sposób,  zgodny z przepisami  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej 



niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art.67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9, 
90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.

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: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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

• W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności  Zamawiający wymaga posiadania:  -  wpisu do rejestru  działalności 
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości,  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Oleśnica,  -  zezwolenia  na 
transport odpadów - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (dz. U. z 
2013r.,  poz.  21).  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 
muszą  wykazać,  że  łącznie  spełniają  ww.  warunek.  Zamawiający  dokona  oceny 
spełniania warunku na podstawie przedłożonego dokumentu, uwzględniając zapisy 
art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymaga, w 
okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie,  należytego  wykonania  co 
najmniej jednej usługi obejmującej wykonanie lub wykonywanie usługi odbierania 
odpadów  komunalnych  o  wartości  usługi  min.  50 000,00  zł  (brutto).  Na 
potwierdzenie  spełniania  niniejszego  warunku  wykonawcy  złożą  określone  w 
ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się  o  udzielenie zamówienia  muszą  wykazać,  że łącznie  spełniają  ww.  warunek. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń 
i dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie 
spełnia

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W  zakresie  warunku  dotyczącego  dysponowania  odpowiednim  potencjałem 



technicznym  zamawiający  wymaga  dysponowania  odpowiednim  sprzętem 
niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w ilości: - co najmniej dwa 
pojazdy  przystosowane  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  -  co 
najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych,  -  co  najmniej  jeden  pojazd  do  odbierania  odpadów  bez  funkcji 
kompaktującej. Wszystkie pojazdy muszą być oznakowane, w widocznym miejscu, 
nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy; muszą być 
zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów, muszą 
być  wyposażone w system monitoringu  bazującego  na systemie  pozycjonowania 
satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie 
danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, muszą być wyposażone w czujniki 
zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiające weryfikację tych 
danych;  muszą  być  wyposażone  w  narzędzia  lub  urządzenia  umożliwiające 
sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników; dopuszcza się wyposażenie pojazdów 
w  urządzenie  do  ważenia  odpadów  komunalnych.  Na  potwierdzenie  spełniania 
niniejszego  warunku  wykonawcy  złożą  określone  w  ogłoszeniu  i  SIWZ 
oświadczenia  lub  dokumenty.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 
zamówienia  muszą  wykazać,  że  łącznie  spełniają  ww.  warunek.  Zamawiający 
dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  złożonych  oświadczeń  lub 
dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie 
spełnia

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania osobami 
zdolnymi  do  wykonania  zamówienia.  Zamawiający  dokona  oceny  spełniania 
warunku  na  podstawie  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 
ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający 
dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 

• 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; 

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  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 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  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)

Wypełniony formularz oferty.  Jeżeli  wykonawca polega na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów,  składa  wraz  z  ofertą  pisemne  zobowiązania  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do 
dyspozycji  niezbędnych zasobów na  okres  korzystania  z  nich  przy wykonywaniu  zamówienia. 
Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego 
wykonawców  występujących  wspólnie  w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie 
niniejszego  zamówienia.  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią 
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy 
dotyczące  wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o  udzielenie  zamówienia.  Jeżeli  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia  została  wybrana  zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie 



zamówienia  publicznego,  umowy  regulującej  współpracę  tych  wykonawców.  Wykonawcy 
występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  umowy.  Każdy 
oddzielnie  z  Wykonawców  występujących  wspólnie  nie  może  podlegać  wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie 
spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.gminaolesnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 
Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, 
sekretariat - pokój 14.

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


