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                                                                                                                        GGmmiinnaa  NNęęddzzaa  
 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY    :                 GMINA   NĘDZA 
adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5         47 – 440  Nędza 

  
                                                                                    

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA  :    
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą                                             
z dnia   29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz.U.2017.1579   t.j. z  dnia  2017.08.24).                                         
dalej zwaną „uPzp” lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 
Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.   ( szacunkowa wartość zamówienia poniżej 209 000 euro ) 
 

3. MIEJSCE  OGŁOSZENIA :         
 

� Biuletyn zamówień Publicznych   Nr  590594 – N – 2017   z dnia  20.09.2017r. 
� tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od dnia 20.09.2017r. 
� BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia   20.09.2017r. 

 

4. SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  : 
 

a) dostępna   na   stronie    internetowej   pod adresem :    www.bip.nedza.pl 
 

b) w siedzibie  Zamawiającego    -  pokój nr 21 
       

5. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
  OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NĘDZA 

w  tym:   
 

• Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających 
na terenie nieruchomości na terenie Gminy Nędza, w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania  
 

• Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których                                      
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Nędza                 
w worki do gromadzenia odpadów oznakowane zgodnie z zapisami Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza oraz z zasadami określonymi   
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania  wybranych frakcji odpadów, 
 

• Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 

Szczegółowy   opis   przedmiotu   zamówienia    stanowi   załącznik   do  SIWZ 
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6. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI   ZŁOŻENIA  OFERTY WARIANTOWEJ 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej 
                            
 

7. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI   SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 

Zamawiający   nie   przewiduje   możliwości   składania   oferty   częściowej 
 
 

8. TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA :    
        

0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 r .  –  3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 r .  
 
 

9. OPIS    WARUNKÓW    UDZIAŁU   W    POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS    SPOSOBU  
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH   WARUNKÓW  

 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu -  (tzw. podmiotowe 

pozytywne): 

a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

1) Posiadanie wpisu do rejestru  działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Nędza, 

2) Posiadanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie transportu  odpadów , 

3) Posiadanie odpowiedniego wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny                      

i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , 

4) Wskazanie podmiotu zbierającego odpady , w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów 

selektywnie zebranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych 

5) Wskazanie instalacji , w szczególności  regionalnych instalacji do  przetwarzania odpadów 

komunalnych, do których podmiot odbierający odpady będzie przekazywać odpady; 

 

b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia  

• Posiadanie doświadczenia w realizacji usług odbioru odpadów komunalnych ( zmieszanych                               

i segregowanych ) , w okresie ostatnich 3 lat , o wartości zamówienia nie mniejszej                                          

niż 400 000, 00 zł.  

 
Wykaz  ten  musi zawierać dane określone w załączniku  nr   3. 

 
 
 
 



 

Strona 4 z 7 

 

 
 

c) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym  

• Dysponowanie  3 pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych z pojemników o pojemności 80, 110/120 ,  240  , 1100 litrów, 

• Dysponowanie  1 pojazdem typu śmieciarka małogabarytowa   , przystosowanym do odbioru 

odpadów z posesji o utrudnionym  dojeździe , w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami 

dojazdach  o ładowności do 3,5 tony, 

• Dysponowanie 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym  , 

• Dysponowanie 1 samochodem ciężarowym bez funkcji kompaktującej do odbioru np. selektywnie 
zbieranych odpadów w workach    

 

Wykaz  ten  musi zawierać dane określone w załączniku  nr   4. 

 
d) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku.  

 

Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia stanowiącego                          

załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia.                                       

Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił. 

 

e) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia  

w  szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

• przedstawi polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest   
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej   z przedmiotem zamówienia,   o wartości  nie mniejszej niż   800.000,00   
złotych. 
 

Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  z dnia 

19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki  

udziału w postępowaniu [tzw. podmiotowe negatywne] dotyczące braku podstaw  do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa     w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia będzie oceniany                      

na podstawie oświadczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz 

dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ punkt 2-4. w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg 

formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia i dokumentu musi wynikać jednoznacznie, 

iż warunek wykonawca spełnił. 
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Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków opisanych w punktach 1 i 2 

poprzez złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale 9 w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia.  Nie spełnienie 

chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie wykonawcy                                    

z postępowania.  

Oferta   Wykonawcy   wykluczonego     zostanie     uznana    za odrzuconą. 

 

A. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń  

i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

B. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, jednakże tylko  

zgodnie z art.26 pkt 3  i 4   Pzp 

 

10. WADIUM: 
 

� 25.000,00  (  słownie: dwadzieścia  pięć  tysięcy złotych). 

 
 

11. KRYTERIA  OCENY  OFERT : 
 

 
Kryterium 

 
Znaczenie  procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

za  kryterium 
 

 

Cena    ( C ) 

 
60% 

 
60 pkt. 

 

Termin płatności za usługę  ( T ) 40 % 40  pkt 

 

 
C E N A 
 
W kryterium ceny, oferty oceniane będą w skali 1 - 60 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma max. ilość 
punktów, pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: 

 
                                   Cena najniższej wśród badanych ofert brutto  
 ( C )  =    ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 60% 
                                               Cena   oferty  badanej brutto  

 
TERMIN  PŁATNOŚCI 
 

• Do  14  dni   -  10 pkt 

• Do  21 dni    -  20 pkt 

• Do 30  dni    -  40 pkt  
 

Oferowany okres płatności  nie może dłuższy   niż  30 dni od daty dostarczenia  faktury.  
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Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres płatności dłuższy niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona                                   

na podstawie   art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 
 

• Ocena końcowa wyliczona będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w kryterium 
„cena” (C) oraz „okres płatność” (T).  

• Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie                   
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  

Za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie postanowienia SIWZ 
oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 

 

SUMA PKT = C ( Cena ) + T ( Płatność ) 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie 
postanowienia SIWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych 
kryteriów. 

 

12. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN    SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT  
 
 
 

10.1 Oferty   należy  przesłać / składać  do   dnia    0099..  1100..  22001177rr..      ddoo      ggooddzz..    99  0000,,                                            

pokój    nr    17     SEKRETARIAT  

 
 

10.2. Otwarcie  złożonych   ofert  nastąpi   w  dniu  0099..  1100..  22001177rr..      oo    ggooddzz..    99  3300,,                                         
 

         w   siedzibie   zamawiającego     sala narad     nr   13 
 

 
 
13. TERMIN  ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten 

jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.  

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferty 

zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony nie dłużej jednak niż 60 dni. 

4) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
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14. INNE WYMAGANIA: 
 

       14.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej; 

       14.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej; 

       14.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z Wykonawcą ( postanowienia zawarte  

                w wzorze umowy w SIWZ) 

 
 

15. TERMIN   OGŁOSZENIA  PRZETARGU :  2200..  0099..  22001177rr..    --    0099..  1100..  22001177rr.. 
 

 
 
 

Z A T W I E R D Z A M  :  
 

Wójt  Gminy  Nędza 
Nędza dnia:  20.09.2017r. 

Anna  Iskała  
............................................................................................................................... 

(   Kierownik   Jednostki ) 

 
 
 


