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Gózd: Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj. 
7m3 , odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o poj. 1100l 

, odpadów z pojemników o poj. 240 l z miejsc użyteczności 
publicznych z terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z 

gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i 
Klwatka Królewska. 

Numer ogłoszenia: 396054 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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. 7m3 , odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o poj. 1100l , odpadów z 

pojemników o poj. 240 l z miejsc użyteczności publicznych z terenu Gminy Gózd oraz wywóz i 

utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i Klwatka Królewska.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: odbiór, wywóz i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów o poj. 7 m3 odbiór, wywóz i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 240 l, odbiór , wywóz i 



zagospodarowanie odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o pojemności 1100 l wywóz i 

utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków. Odbiór i zagospodarowanie komunalnych 

osadów ściekowych z gminnych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wywozów zgłaszanych 

telefonicznie. Przewidywana ilość wywozu osadu ściekowego wyniesie ok. 310 t , Odpady 

komunalne z miejsc użyteczności publicznej : kontenery o poj. 7 m3 ok. 28 szt., pojemniki o poj. 

240l ok. 36 szt., pojemniki o poj. 1100 l ok. 5 szt. Odbiór i zagospodarowanie drobnych odpadów 

stałych z miejsc użyteczności publicznej z częstotliwością wywozów zgłaszanych telefonicznie. 

Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku 

nr 1 i nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). W związku z tym, że ilość 

osadu objęta przedmiotem zamówienia została określona szacunkowo na podstawie ilości osadów 

wytworzonych w poprzednim roku, to rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie 

określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego i zagospodarowanego osadu. Za transport i 

zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca. Osady 

winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy . Odbiór i transport osadów odbywał się 

będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. Przy 

załadunku, transporcie i wyładunku osadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca 

odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych i publicznych. 

Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie Karty 

przekazania odpadu potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez 

Odbiorcę. W przypadku zagospodarowania rolniczego osadów ściekowych Wykonawca winien 

skalkulować w ofercie przetargowej badania gruntów, na których mają być stosowane osady. 

Częstotliwość badań powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

13.07.2010 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 nr 137 poz. 924 z p. 

zmianami). Osady oraz grunty, na których maja być one stosowane winny odpowiadać warunkom 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

(Dz. U. z 2010 nr 137 poz. 924 z p. zmianami). Osady ściekowe przeznaczone do 

zagospodarowania są tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni ścieków. W przypadku 

odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 z zachowaniem wymogów art. 96 ust. 12 oraz art. 20 ust. 3-5 

Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 

lipca 2010 r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych Wykonawca: a) zobowiązuje się 

wywozić osady tylko na te działki, na których w okresie ostatnich 3 lat nie były stosowane 

komunalne osady ściekowe. b) udziela na 8 dni przed każdym wywozem osadu ściekowego z 

terenu Zamawiającego, pisemnej informacji o wyborze działki oraz pisemnej deklaracji, że proces 

ten będzie zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. c) zobowiązany jest do 

wykonywania badania gruntów każdorazowo przed zastosowaniem osadów, na których będą 



stosowane komunalne osady ściekowe oraz przedłożenie wyników z badania gruntów d) ustala 

dawkę osadu, której wyliczenie akceptuje Zamawiający, jaką można zastosować na 

poszczególnych gruntach. Wykonawca ustala dawkę na podstawie aktualnych badań komunalnych 

osadów ściekowych odebranych od Zamawiającego oraz badań gruntu wykonanych przez 

Wykonawcę. e) zobowiązuje się do nie stosowania odebranych od Zamawiającemu osadów łącznie 

z osadami z innych oczyszczalni na gruntach oferowanych Zamawiającemu i przez niego 

zaakceptowanych.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3, 

90.51.38.00-4, 90.51.37.00-3. 

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: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane. 

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 winien wykazać, że posiada: wpis do rejestru działalności regulowanej, 

prowadzonego przez Wójta Gminy Gózd, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz.21 z p. zm.). aktualne zezwolenie na transport ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, które poświadczać będzie prawo 

transportowania osadów z miejsca ich wytwarzania do miejsca zagospodarowania 

osadów, wskazanego w zezwoleniu na gospodarowanie przedmiotowymi osadami. 

zezwolenie na gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o 



kodzie 19 08 05, z którego wynikać będzie prawo do zagospodarowania 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww 

dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada 

uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

wykonał lub wykonuje główne usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych z 

miejsc użyteczności publicznych oraz komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni, 

w tym: 2 usługi, z których każda była wykonana lub jest wykonywana w sposób ciągły 

przez okres co najmniej 12 miesięcy i które to usługi obejmowały odbiór odpadów 

komunalnych z miejsc użyteczności publicznych oraz komunalnych osadów ściekowych 

z oczyszczalni ścieków w ilościach wskazanych w szczegółowym przedmiocie 

zamówienia. Uwaga: 1) Zamawiający stawiając powyższy warunek udziału w 

postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane poprzez: określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania 

przez Wykonawcę w wykazie tj. głównych usług rozumianych przez Zamawiającego 

jako usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych z miejsc użyteczności 

publicznych; wskazanie usług, dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty 

dowodów, potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, tj. 2 usług,opisanych w pkt. 9.2.2 SIWZ; 2) Zamawiający uzna, że powyższy 

warunek udziału w postępowaniu jest spełniony a Wykonawca gwarantuje należyte 

wykonanie udzielanego zamówienia, gdy wszystkie wykazane przez Wykonawcę usługi 

wykonał lub wykonuje należycie; Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć 

dokumenty, z których będzie wynikało, że usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, 3) W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać 

łączną masę odpadów komunalnych odebranych przed upływem terminu składania 

ofert; 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej 

wymienionym sprzętem: a) 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów 

komunalnych frakcji mokrej z funkcją kompaktującą spełniającym normę emisji spalin 

co najmniej EURO IV lub równoważną, b) 1 pojazdem przystosowanym do odbierania 

komunalnych osadów ściekowych spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO 

IV lub równoważną, W zakresie wykonywania transportu odpadów komunalnych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, wykonawca powinien posiadać 

wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych oraz zapewnić jego 

odpowiedni stan techniczny, utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i 

urządzeń do odbierania odpadów komunalnych, spełniać wymagania techniczne 

dotyczące wyposażenia pojazdów do odbierania komunalnych osadów ściekowych, 

zapewnić odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo transportowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zebranych odpadów komunalnych do 

instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z 

odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach, zaś w przypadku komunalnych 

osadów ściekowych zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi 

przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o Odpadach, Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzoru 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów., Wykonawca ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Dotyczy to min. załadunku, transportu, uregulowania 

spraw związanych z bazą magazynowo sprzętową (zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wszelkich spraw formalno prawnych 

związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy 

prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów 

komunalnych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Za spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna jeżeli 

Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 



zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 

najmniej 300 000 zł. 

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;  

 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;  

 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: 

 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;  

 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 ubezpieczenia 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;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną 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;  



 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione 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;  

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 - 96  

 2 - Termin wywozu odpadów - 4  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Umowa może ulec zmianie jeżeli w wyniku zmiany stanu faktycznego lub prawnego powstanie 

konieczność zmiany zakresu świadczonego zamówienia lub zmiany sposobu realizacji zamówienia. 



Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być dokonane przez 

upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

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: Urząd Gminy w 

Goździe, ul. Radomska 7 ,26 634 Gózd. 

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

10.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe, ul. Radomska 7, 26 634 Gózd, 

sekretariat pokój nr 113. 

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 

 
 


