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Gózd: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 

terenie Gminy Gózd 
Numer ogłoszenia: 230394 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013 

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. 

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: 3.1. Przedmiotem 

zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu komunalnych stałych zmieszanych odpadów oraz 

odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z 

terenu 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. z 2012 r. poz. 

391 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), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 



(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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). 3.2. Odbiór odpadów będzie odbywać się na terenie całej Gminy Gózd, której obszar 

zajmuje 7 776 ha, liczba mieszkańców na dzień 12.02.2013r. wynosi 8 487 osób. Szacunkowa 

liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi 2357. 3.2.1.Zakres zamówienia obejmuje: 3.2.2. 

systematyczne opróżnianie i wywóz pojemników na odpady zmieszane, worków lub pojemników na 

odpady selektywnie zbierane, zgodnie z harmonogramem i częstotliwością wywozu. 3.2.3. 

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. 3.2.4. 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych zużytych opon. 3.2.5. Obsługa tj. 

odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w sposób selektywny w dwóch punktach 

selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanych w miejscowości Klwatka i Gózd, z częstotliwością 

wywozu zgłaszaną telefonicznie przez Zamawiającego . Planowane szacunkowe ilości odpadów 

pochodzących z PSZOK w skali roku: 1) Zużyte baterie i akumulatory 0,5 ton ± 5% 2) Zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny - 4 tony ± 5% 3) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp. ) 

3 tony ± 5% 4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 tony ± 5% 5) Zużyte opony 3 tony ± 5% 6) 

Odpady budowlane i rozbiórkowe (w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie) 

- 2 tony ± 5% Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót 

wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty, 

właściciel nieruchomości ponosi indywidualnie opłatę za odbiór tych odpadów. 3.2.6. Wykonawca 

obowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: - zmieszanych odpadów komunalnych i 

pozostałości z segregacji odpadów - (pojemniki o poj. 120l, 240l), - papieru i tektury - (worki koloru 

białego), - szkła - (worki koloru zielonego), - tworzyw sztucznych, metali, odpadów 



wielomateriałowych - (worki koloru żółtego) - odpadów ulegających biodegradacji - (worki koloru 

brązowego), - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgromadzonego w punktach 

selektywnej zbiórki odpadów, - odpadów wielkogabarytowych z całego terenu gminy Gózd, - 

zużytych opon zgromadzonych w punktach selektywnej zbiórki odpadów. Odbiór odpadów 

wielkogabarytowych będzie się odbywać dwa razy w roku, w ustalonych przez Zamawiającego po 

uzgodnieniu z Wykonawcą miejscach i terminach. W okresie między zbiórkami ww. odpadów 

mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do punktów selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w miejscowościach: Klwatka i Gózd.. 

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: 30.06.2014. 

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 zł 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 Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca: a. jest wpisany do rejestru działalności 

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

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

przedmiotem zamówienia. b. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności objętej 

przedmiotem, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach c. posiada wpis 

do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym; d. posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia 

odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których 

mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach i ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek zostanie uznany za 

spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje że posiada uprawnienia zezwolenia niezbędne 

do wykonania zamówienia: 9.2. Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Gózd . 9.3. Numer rejestrowy wydany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na 

zbierane zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 

2005 Dz. U. Nr 180 poz. 1495 ze zmianami, 9.4. Zezwolenie Starosty właściwego ze 

względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy na prowadzenie działalności w 

zakresie zbierania odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydane na podstawie 

art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach Dz. U. 2013.21 lub dotychczas obowiązujących 

przepisów . 9.5. Zezwolenie na odzysk odpadów lub umowę lub promesę jej zawarcia z 

przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie recyklingu odpadów zgodnie z ustawą 

o odpadach Dz. U. 2013.21 - na odbiór odpadów segregowanych, 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna jeżeli 

Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia 



działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca 

dysponuje co najmniej: a. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji 

kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu 

nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od 

właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed 

rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie 

czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system 

monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów 

umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być 

wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników, w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 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.3.5) 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 400 000 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;  

 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.  

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;  

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;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty  

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.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 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze z wybranym 

wykonawcą, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym 

niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 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. Warunki zmian w realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy 



stanowiącym załącznik do SIWZ i dotyczą w szczególności: zmiany terminu realizacji zamówienia w 

przypadkach: - wystąpienia zamówień dodatkowych, koniecznych do wykonania i niemożliwych 

wcześniej do przewidzenia; - wystąpienia zdarzeń losowych, wyjątkowych niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiającymi realizację zamówienia; Zmiana terminu realizacji nastąpi z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego do usunięcia przyczyny jej wprowadzenia. 

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: 

21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd. 

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 

 
 


