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oGŁosZENIE o zAMówIENru - uslugi
PŹedmiotem zamówieniajest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

ni€iuchomości zamieszkałych z tęrenu Gminy czermin

Zamieszrzanie og! oszsnia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicmego.

SEKCJA I: ZAMAWAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: cmina Czermin, Czermin 140, 39-304 Czermin, woj. podkarpackie, tel. 17
77 40 246, faks l'7 77 41 921.

I' 2) RoDzAJ ZAMAwlAJĄcEGo: Administracja sarnorądowa'

sEKcJA tr: PRŻEDMIoT ZAMÓWIENIA

ll' l) oKREsLLNtE PRŻEDvlloTL ZAMÓwtENtA

II.1.l ) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zarnówieniajest odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Czermil.

II.l.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.l.4) okeślenie przedmiotu oraŻ wie|kości lub z. o.esu zamówienia: i ' Pżedmiotem zamówienia
.jest odbiór i za8ospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z telenu Gminy
Czermin w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego uŹycia i odzysku innymi metodamj oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekałlłanych do składowanią zgodnie z zapisami usta\ły z dnia 13
września 1996 r' o utrĄ/ńaniu czystości i porŻądku w gminach (Dz. U. z 201Żr.poz.391 zpóźn.
zm.)Szczegolowy opis przedmiotu zamówienia ijego realizacji zawiela załącznik nr l do siwz .

Realiu acja Fzedmiotu zamówienia zawiem okres od 01 .0l .201 5r. do 3 1 . 12.20l ór' '

II'] '6) wspólny słownik Zamówień (cPV): 90.50.00'00_2, 90.51.10'00-2, 90.51.20.00-9, 90.53'3o.o0_
2,90.51.40.00-3.

II.l.7) Czy dopuszcza się złozenie oferty częściowej: nie.

Il.1.8) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie'

II'2) CzAs TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: zAkończenie: 31.12.2016.

SEKCJA m: INFORMACJE O CIIARAKTERZE PRAWIM\,I. EKONoMICZ IYI\,{.
FINANSOWYI\,! I TECHMCZI\m\,{

I,1) WADITIM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upl1vem terminu
składania ofer| wadium w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesiP tysięcy ). Pży wnoszęniu
wadium na|eżry podaó mak sprały: In. 271.4.2014.

III'3) wAR(^Kl UDZIAŁU w PosTĘPowANru oRAŻ oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA
oCENY sPtŁNtANLĄ TYCH WARIJNKÓW



IlI.3.1) Uprawni€nia do \łykon}'wania określonej działalności lub czynności,jeże]i przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkrr
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykony'wania określonej

działalności lub cłnności,jezeli przepisy pmwa nakładają obowiązek icb posiadania, wymagane j est
złożenie stosownego oświadczenia oraz przedłoi€nia poniższych dokumentów: l) wpis do ręjestru
działalności regulowanej plowadzonego przez Wójta Gminy Czermin na odbiemnie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
działalności w zakesie transpońu odpadóu wykonawca winien posiadać zeŻwolenie na transport
odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 200lI. o odpadach (Dz.U.z 2010I. ff 185'
poz.1243 z póżn.zm) oraz art. Ż33 ust^Ny z dnia 14 grudnia 20l2r' o odpadach (Dz.U. z 20l3r.
poz'2l) 3) wpisu do r€jestru zbieąiących Żułty sprzęt elekĘczny i elekroniczny. ocena spełniania
tego warunku będzie dokon}nvana, na podstawię dokumęntów określonych w pk. 9. 1 .

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokony'lvania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany j est

pźedłożryć wykaz' że.Jv okresi€ ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicmego, aj€żeli okes prowadzenia działalności j est kótszy - w t}m oIoesie,
\łykonał a w pr4padku świadczeń okesowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną
usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmięszanych 

' 
zbięranych w sposób selekg'wny na

rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy' o masie łącmej
minimum 500 Mg; z podaniem dla kazdej ujętej w u}kazie usługi ich naz,ły, wańości wykonanęj
usłlrgi' terminu rozpoczęcia i zakoi|częnia, naz\\ry i adresu Zamawiającego oraz z^łą.zśniem
dokumentu potwierdzającego, że ta usługa została *ykonana lubjest *rykon}nvana należycie. ocena
spełniania tego warunku będzie dokon}nvana, na podstawie dokumentów okr€ślonych w pkt' 9'] '

lI].3.3) Potencjał technicmy

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicmym

wykonawca zobowiązany jest wykazac' dysponuje następując)'rni jednostkami sprzętowymi: 1) co
najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmięszanych odpadów komunalnych z
pojemrrików, 2) co najmliej dwoma pojazdami pEystosowanymi do odbiemnia odpadów zebmnych
sele]dyu.nie w wolkach, 3) co najmniej jedn}m pojaŻalem pżystosowan}m do odbierania odpadów
bez funkcji kompaktującej. ocena spełniania tego warunku będzie dokon)nvaną na podstawie
dokumentów okręślonych w pk. 9.1.

l'3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i fmaDsowa

opis sposobu dokonyrvania oceny spełniania tego warunku
Na potwieldzenie spełniania warunku dotyczącego s}tuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawcazobowiązanyjestprzedłożyć:1)opłaconąpolisę(wrazzdokumentempotwierdzającym
opłatę), a w pl4?adku jej braku inny dokument potwiedzający, Źe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności c1'wilnej w zakesie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówi€nia na kwotę minimum 500 000'00zł. ocena spełnianiatego warunku będzie dokon}'lvana,
na podstawie oświadczęnia i dokumentów okeślonych w pkt' 9' 1.

lll'4) INFoRMACJA o oŚwhDCZENIACH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DosTARCZYĆ wYKoNAwCY w CELI] PoTWTERDZENIA sPEłNIANIA wARt]NKóW



UDZIAŁU w PosTĘPowANru oRAZ NIEPoDLEGANIA WYKLUCŻENIU NA PoDsTAwIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4. 1 ) w zakresie wykaz^iia spełniaiia ptzez wykonawcę warurków, o których mowa w art. 22
ust' 1 ustawy, oprócz oświadcŻenia o sp€łnianiu waruŃów udziafu w posĘpowaniu należy
przedlożyć:

potwie.dzenie posiadania upmwnień do wykonylvania ok€ś|onej działalności |ub czynności,
jezeli prŻepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadanią w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;

u}kaz \łykonanych, a w pl4padku świadczeń okesowych lub ciągłych również
wykory'wanych, głównych dostaw lub usług, w okesie ostatnich trzech lat przęd upł}'wem terminu
składania of€rt albo wniosków o dopuszczenie do udziafu w poĘpowaniu, ajeżeli okes prowadzenia
działalnościjest krótszy - w tym okrcsie, wraz z podaniem ich wańości, prz€dmiotu, dat łykonania i
podmiotóu na rzecz których dosta\ł! lub usługi zostały wykonane, oraz załącz€niem dowodów, czy
zostĄ \r]konane lub są wykon}nvanę nalełcie;

okrcślenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania prz€z wykonawcę w wykazie
lub złożenia poświadczeń, w rym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub
wykonanych nienależycie

Wykonawca zobowiązany jest plzgd|ożryć wk€2. if w okesie ostatnich trzech lat' przed dniem
wszczęcia posĘpowania o udzielenie zamówienia pub|icmego, ajezeli okes prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okesie, \łykonał a w przypadku świadczeń okrcsowych |ub ciągłych
również wykonuje co najmniejjedną usfugę w zakesie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i
zbięranych w sposób selektlnvny na Źecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez okes
minimum 12 miesięcy, o masie łącznej minimum 500 Mg; z podaniem dla kazdej u.jęĘ w wykazie
usługi ich nazwy, wartości *ykonanej usfugi, terminu rozpoczęcia i zakończenią nazwy i adresu
Zamasviającego oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że ta usfuga została \rykonana lub
jest wykon}Vana naleźycie.;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładl i urządznń technicmych dostępnych łykonawcy usług |ub
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wlaŻ Ż informacją o podstawie do d}sponowania
tlmi u asobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawcajest
ubezpieczony od odpowiedzialności c}'\łilnej w zakesie prowadzonej działalności zwiąanej z
pŹedmiotem zamówienia.

wykonawca powołu.jący się przy wykał'\łaniu spełnienia warunków udziafu w postępowaniu, o
których mowa w ań. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty doo'czące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę' a w przypadku j ej bmku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiotjest
ubezpieczony od odpowiedzialności c}'wilnej w zakręsie prowadzonej działalności związanej z
pżedmiotem zamówienia;

I .4.2) w zakrcsie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust' 1 ustawy,
należry Przgdłożyć:

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 Ęestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy' wystawiony nie wcześni€j niż 6
miesięcy przed upt}nvem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
ualzielenię zamówienia albo składania ofert;

akfualne zaświadczenie właściwego naczelnika użędu skarbowego potwjetdzające' ze
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, |ub zaświadczenie, ż€ uzyskał prŻewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na mty zal€głch płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego oĘanu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem
terminu składania wniosków o dopuszcz€nie do udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
a|bo składania ofert;



akfualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecmych lub Kasy
Rolniczego Ubezpi€czenia społecznego potwierdzające, ż€ wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społecme' lub potwierdzenie, żr uzyskał przewidziane pmwem
zwolnieni€, odroczenie 'l|ub rozłożenie na raIy mległych płatności lub wstrłmani€ w całości
wykonania decyzji właściwego organu _ wystawione nie wcześniej niż 3 mięsiącę przęd upł}'wem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zarnówienia
albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykaz''rvaniu spełniania warunków udziafu w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, kóre będą brały udział w realizacji części zamówienią przedkłada taliże
dokumenty dotycz4ce t€go podmiotu w zaklesie wymaganym dla wykonawcy, okeślon}łn w pkt
rrr.4.2.

III'4.3) Dokumenty podmiotów zagEnicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ter}torium Rzec4pospolitej Polskiej,
przedkłada:

Ill.4'3.l) dokument wystawiony w kaju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwięrdzający, ż,e:

nie otwartojego likwidacji ani ni€ ogłoszono upadłości - wystawiony nie wczrśniej niż 6
miesięcy przed upł}'wem terminu składanja wniosków o dopuszcz€nie do udziału w postępowaniu o
udŻielenie zamó\łienia albo 'lładania ofenl

nię m|ega z liszczar'iem poda&ów, opłat' składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożęnie na raty zaległych płatności lub
wstrzymani€ w całości \łykonania decyzji właściwe8o organu _ wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upbvem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo skladania oleń;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubie8ania się o zamówienie _ wystawiony nie wcześniej niż ó
miesięcy przed upbTr'em terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
ud7ielenie zamówienia albo składania oferl:

nl4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administraryjnego miejsca zamieszkania albo

zamięszkania osoby' kóIej dokumenty dotycą, w zakresie okeślonym w ań. 24 ust. l pkt 4-8 -
\łystawione nie wcześniej niż ó miesięcy przed upĄ'wem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziałU w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego |ub adminishacyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, które]j dokumenty dotycą, w zakesie okeś|onym w ań.24 ust. ] pkt ]0 -11
ustawy - wystawione nie wcześniej niŹ 6 miesięcy przed upb'wem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziafu w posĘpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń.

lII.4.4) Dokum€nty dotycące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej g1upy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r' o ochrcnie konkurencji i konsumentów albo informacji o Ęm, ze nię na]ęł do grupy
kapitałowej;

IN.6) INNE DOKI,'MENTY

Ilrnę dokumenty niewymienione w pkt III'4) albo w pkt III'5)

Formularz ofeńy, wykaz usfug które zostaną powierzone podwykonawcom, zobowiązania innych
podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okes korzystania z nich
pIry wykon}nvaniu zamówienia, jesli wykonawca polega na wiedzy i doświadcz€niu' potencjale
tecbnica}łn, osobach zdolnych do wykonania zamówięnia lub zdolnościach finanso\łrych innych
podmiotów.



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV'1) TR\'B UDZIELEN]A ZAMÓWIENIA

IV'l 'l) Tryb udzielenia zamówienia: prŻetalg nieograniczony.

ry.2) KRYTERLĄ oCENY oFERT

IV.2. l ) Kiyteria oceny ofeń: cena oraz inne kr}'telia związzne z pfzodmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. termin płatności - 10

IV.3) ZMIANA I]MOWY

przewiduje się istotnę zniany postanowień zawartej umo\,ly w stosunku do treści ofeńy' na Podstawie
kórej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne aniany postanowień umowy oraz okleślenie wa nków zmian

Dopuszczalne Żmiany postanowień umowy oraz okrcślenie warunków mtian zawarte zostały w slwz
oraz projekcie umowy który stanowi załącznik do slwz

IV,4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4'l) Adres strony intemetowej, na któĘ jest dosĘpna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.czermin'biulet'!'net
specyfikację istotnych warunków zamówienia możla uryŚkać pod adresem: Urz4d Gminy w
cz,ę.fmi'rię 39-304 CzermjLpokój ff 1ó.

IV.4.4) Terrnin składania'lvniosków o dopuszcz€nie do udziału w posĘpowaniu lub ofeń: l8.1 l '2014
godzina 10:00, miejsce: Urąd Gminy w czerminie 39-304 czerrnin sek€tariat pokój nr 14.

IV.4.5) Ternin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecmego terminu składania ofeń)'

IV'4'16) Informacje dodalkowe, w b'm dotycące finansowania plojekfu/progmnu ze ś.odków Unii
Europejskiej:.

IV.4' l7) Czy pż€widuj€ się Uniewźnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w plłpadku
ni€przyznania śIodków pochodących z budżefu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej prŻez państwa członkowskie Europejskie8o Porozumienia o wolnym
Handlu (EFTA)' które miaĘ być przrznaczone na sfinansowanie całości lub części Żamówienia: nie
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