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Gózd: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd 
Numer ogłoszenia: 302830 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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 i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 
terenie gminy Gózd. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
zlokalizowanych na terenie gminy Gózd i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk 
lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach tekst jednolity Dz. U. 2013.1399 ze zm. Zagospodarowanie odpadów tj. 
odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm., 
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst 



jednolity Dz. U. z 2013.1399 ze zm., oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 
211/12 z dnia 22 października 2012 r. oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Gózd . Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów ze 
szkół, bibliotek i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy 
Gózd, a także nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawrzeć umowy 
indywidualnie na odbiór odpadów. Odbiór odpadów będzie odbywać się na terenie całej 
Gminy Gózd, której obszar zajmuje 7 776 ha. Na terenie Gminy Gózd zamieszkuje ok. 7420 
mieszkańców. Liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi ok. 2100. Zamawiający 
przewiduje, że liczba osób zamieszkujących oraz liczba nieruchomości zamieszkałych na 
których powstają odpady komunalne na terenie gminy Gózd może ulec zmianie w trakcie 
realizacji zamówienia .+ - 3% Zakres zamówienia obejmuje systematyczne opróżnianie i 
wywóz pojemników na odpady zmieszane, worków lub pojemników na odpady selektywnie 
zbierane, zgodnie z harmonogramem, zagospodarowanie odpadów w instalacjach w celu 
uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do ustawy oraz regulaminem utrzymania 
czystości i porządku gminy Gózd i ofertą wykonawcy. selektywne odbieranie następujących 
frakcji odpadów papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań 
wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
odpadów niebezpiecznych świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów 
mineralnych i syntetycznych, leków, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach o 
kodach: 20 01 35*, 20 02 21*, 20 01 27*, 15 01 10*, 20 01 26*, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 
19*, 19 01 11*, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych . 3.2.5. 
Obsługa tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w sposób selektywny w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Gózd, z 
częstotliwością wywozu zgłaszaną telefonicznie przez Zamawiającego .. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości 

zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 
90.53.30.00-2, 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: 
31.12.2016. 



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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w 
postępowaniu: 12.000,00 zł słownie: dwanaście tysięcy 00 gr. Nr rachunku bankowego Bank 
PKO SA II/O Radom 72 1240 3259 1111 0010 0618 1333 Dopuszczalne formy wadium 
pieniądz przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego poręczenia bankowe 
lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancje ubezpieczeniowe gwarancje bankowe 
poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, 
poz. 1158 z późn. zm. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta 
nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 

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 Oferta winna zawierać: Wypełniony i podpisany przez osobę osoby 
upoważnione formularz oferty zał.nr. 2 do SIWZ Dokumenty i oświadczenia 
wymagane zapisami SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z 
zachowaniem formy pisemnej tj. na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza 
przekazanego w materiałach przetargowych jako załącznik do SIWZ. Oferta 
powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę 
winny być trwale spięte zszyte. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w 
postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. Oferta i oświadczenia muszą być 
podpisane przez: osobę osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS 
rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub 
Pełnomocnika, w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej 
Wykonawców przez osobę osoby posiadające Pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w 
oryginale lub kopii potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem. 
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby osób podpisującej ych ofertę. Kilka podmiotów może złożyć wspólnie 
ofertę. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymienione w 
specyfikacji dokumenty lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z 
oryginałem podpisane przez osobę y upoważnioną e do reprezentowania 
Wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożone przez Wykonawcę 
kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem są nieczytelne lub 



budzą wątpliwości, co do jej prawdziwości. Wszelkie dokumenty składające 
się na ofertę, sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Złożone 
przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom zał. nr. 12 do SIWZ. 

 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 i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, 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 o łącznej masie co najmniej 
800 Mg i obejmowały odbiór odpadów z obszarów wiejskich zamieszkałych 
przez min 7420 osób. 

 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 co najmniej 2 pojazdami 
przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych frakcji mokrej z 
funkcją kompaktującą, spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO IV, 
co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów 
komunalnych frakcji suchej zbieranych selektywnie, spełniające normę emisji 
spalin co najmniej EURO IV, co najmniej jednym pojazdem do odbioru 
odpadów komunalnych z zabudową hakową lub żurawiem samochodowym, 
spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO IV. W zakresie 
wykonywania transportu odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia Dz. U. 2013, poz. 122 w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, 
wykonawca powinien posiadać wyposażenie umożliwiające odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnić jego 
odpowiedni stan techniczny, utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów 
i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
spełniać wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów do 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zapewnić 
odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo-transportowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zebranych selektywnie 
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 zmieszanych odpadów komunalnych, 



odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dotyczy to min. załadunku, przeładunku, 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 od właścicieli 
nieruchomości oraz wszelkich spraw formalno prawnych związanych z 
odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów komunalnych. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy. 
 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 500 000 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; 



 opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych 
zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości 
oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które 
będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot 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; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

 



III.4.3.2) 

 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; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Nie dotyczy. 

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 - 98 
 2 - Częstotliwość odbioru wskazanych odpadów - 2 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:  

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: 
www.bip.gozd.pl. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 19.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy W Goździe ul. Radomska 7 26-634 
Gózd Sekretariat pok. 113. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 20.12.2015. 

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 

 
 


