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                                                                                        Gózd , dnia 03.06. 2008r. 
ZP.RR 341/01/ 08 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA    

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY :  
 

Wójt Gminy Gózd; 26-634 Gózd; tel./fax. (048) 320-20-97;  
Sekretariat czynny w godzinach: od 730 do 15 00; pokój nr 113. Regon 000531996; 
NIP 796-166-45-49 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   -  przetarg nieograniczony, 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :  
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie gminy Gózd  
w zakresie odbioru  drobnych  odpadów stałych z kontenerów o poj.  ,8 m3 ,  
odpadów stałych wstępnie segregowanych z pojemników siatkowych o poj. 2m3   z 
miejsc użyteczności publicznych na terenie Gminy Gózd , wywóz i utylizacja osadu 
z gminnych oczyszczalni ścieków  zleconych do odbioru przez Wójta Gminy  Gózd 
. 

 
Szczegółowo przedmiot zamówienia : 
 
- odbiór, wywóz i zdeponowanie na składowisku odpadów komunalnych 

wywożonych z kontenerów o poj. 8 m3 . 
 

- odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wstępnie 
segregowanych z  pojemników  siatkowych o poj. 2 m3 
 

- wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków 
 
 
Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych.  
 

Kontenery  rozstawione w z miejscach publicznych w ilości 16 szt.  o poj. 8m3,, 
stanowiące własność Gminy Gózd.. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest 
w pojemnikach  siatkowych o poj. 2 m3, które ustawione są w grupach po dwie lub 
po jednej sztuce na poszczególny asortyment wyselekcjonowanych odpadów.  

 
Uwaga ! Gmina  Gózd nie posiada własnego składowisk a odpadów 
 

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV opisujące przedmiot 
niniejszego zamówienia 90100000-8 ,  90122340-3 

 
4. ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIE Ń UZUPEŁNIAJ ĄCYCH  

o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawa z d nia 29 stycznia 2004r - 
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Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p óźn. zm. ) 
zwanej dalej „ustaw ą”. 

 
5. ZAMAWIAJ ĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :   
 

Okres realizacji zamówienia:  od daty podpisania umowy przez okres 3 lat. 
 Wywóz z kontenerów o poj. 8 m3 , pojemników siatkowych o poj. 2 m3 z 
selektywnej zbiórki odpadów  z miejsc użyteczności publicznych oraz wywóz 
osadu z gminnych oczyszczalni w ciągu dwóch dni od zgłoszenia konieczności 
wywozu przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Gózd.  

 
7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW : 
 
1. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci którzy przyjmują i spełniają następujące 

warunki zamawiającego : 
 
a).  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 i spełniają warunki zawarte w art. 

22 ust.1. ustawy o prawo zamówień publicznych, 
 
b). posiadają składowisko odpadów a w przypadku gdy oferent składający ofertę nie 

jest właścicielem składowiska odpadów komunalnych bezwzględnie zobowiązany 
jest do przedłożenia w załączeniu do oferty potwierdzoną przez właściciela 
składowiska kserokopię aktualnej umowy zezwalającą  na składowanie na nim 
odpadów komunalnych.  

 
c). posiadają sprzęt transportowy, specjalistyczny i urządzenia do odbioru i wywozu 

odpadów komunalnych który spełnia wymogi i warunki techniczne określone w 
stosownych przepisach. 
  

 
2. Ocena spełniania przez oferentów warunków udziału w postępowaniu dokonana 

zostanie na podstawie załączonej przez oferentów oferty, dokumentów  
i oświadczeń wymaganych do załączenia do oferty wymienionych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
3. Oferenci zobowiązani są do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie  

z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą o odpadach.  
   Oferent którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą przed podpisaniem 

umowy w szczególności zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego  
z wnioskiem o udzielenie  zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania  
i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy Gózd.   
 
 

8. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:   
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a) Oświadczenie że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24  
i spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1. ustawy  prawo zamówień 
publicznych / wzór załącznika nr 1 do formularza ofertowego/ 

 
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – 
przedstawiający stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Oferent może złożyć w/w odpis wydany z wcześniejszą datą, pod warunkiem, 
że urząd/sąd  wydający zaświadczenie potwierdzi jego aktualność na dany 
dzień – „stan aktualny na dzień ....” przypadający na 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (potwierdzenie przez ten organ kserokopii „za 
zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności). 

 
    c) Oświadczenie, że oferent posiada do wykonania zamówienia sprzęt  
         i urządzenia do odbioru i wywozu odpadów komunalnych który spełnia wymogi i             
         warunki techniczne określone w poz.8 ust.1 lit. ”c” niniejszej SIWZ wraz  
         z oświadczeniem, że transport przedmiotowych odpadów odbywał się będzie w       
         sposób zgodny z warunkami zapisanymi w cytowanym wyżej punkcie SIWZ. 
 

d) Oświadczenie, że oferent zobowiązuje są do realizacji niniejszego przedmiotu 
zamówienia zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz ustawą o odpadach. Jednocześnie zobowiązujemy się wystąpić do 
zamawiającego z wnioskiem o udzielenie  zezwolenia na świadczenie usług  
w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy 
Gózd, (w przypadku gdy nie posiada takiego zezwolenia). 

 
e) Oświadczenie, że oferent posiada składowisko odpadów a w przypadku gdy 

oferent składający ofertę nie jest właścicielem składowiska odpadów 
komunalnych bezwzględnie zobowiązany jest do przedłożenia w załączeniu do 
oferty potwierdzoną przez właściciela składowiska kserokopię aktualnej umowy 
zezwalającą mu na składowanie na nim odpadów komunalnych.    

 
f) Oświadczenie, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty i należności 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  
 

g) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia wykonywany będzie w terminach 
określonym w SIWZ. 

 
h) Oświadczenie, że  zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
i) Oświadczenie, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30  
      dni licząc od dnia otwarcia ofert. 
j) Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją przetargową Specyfikacją   
     Istotnych Warunków Zamówienia, oraz oświadczenie potwierdzające, że     
     oferenci nie wnoszą zastrzeżeń do powyższych zapisów SIWZ w tym sposobu  
     przyznawania punktów określonego w powyższym dokumencie. 

 
k) Oświadczenie, że „ Wzór umowy” stanowiący załącznik Nr 2 został przez nas  
      zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  
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      naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu  
      i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 
9.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I  
     DOKUMENTÓW: 
 

 Zamawiający z wykonawcami porozumiewał się będzie pisemnie podobnie 
oświadczenia i dokumenty przekazywane będą pisemnie za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie 
chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.  

 
 

  10. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI : 
 

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania 
wyjaśnień są: Urszula Winiarska , pokój nr 107 , Tel 320-20-97 w. 26 

 11. Wymagania dotyczące wadium  - nie dotyczy 
 
 
  
  12.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 
  

Wykonawcy związani są ofertą przez 30 dni , licząc od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert tj. od 16.06.2008 r. 2008 r.  

 
13. OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT : 
 
13.1. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Zał. Nr 1 do SIWZ (druk 
oferty) . 

 
13.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  Oferenta . 

 
13.3. Oferent winien złożyć ofertę i wszystkie wymagane dokumenty  

w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku - gdy będzie to kserokopia 
dokumentu, zaświadczenia oraz inne dodatkowe informacje składane przez 
oferentów w ofercie należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem przez 
składającego ofertę. Oferent na żądanie zamawiającego i wyznaczonym 
przez niego terminie ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez 
siebie dokumentów. 

 
13.4. Oferent może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej 

oferty lub oferty zawierającej alternatywy lub warianty spowoduje odrzucenie 
oferty. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
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13.5. Oferta oraz wszystkie załączniki będą podpisane przez upełnomocnionego 
przedstawiciela oferenta. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być 
dołączone do oferty o ile nie wynika z przepisów lub innych dokumentów 
dołączonych do oferty.  

 
13.6. Opakowanie oferty - koperta zewnętrzna (zabezpieczone opakowanie) - 

oznaczona: 
 

13.6.1. zewnętrznej z opisem: 

 
 

Wójt Gminy Gózd- Przetarg nieograniczony ofertowy n a odbiór drobnych 
odpadów stałych z kontenerów o poj. 8 m 3 , , odpadów wst ępnie 
segregowanych z pojemników siatkowych o poj. 2 m 3 z miejsc 

użyteczno ści publicznych , wywóz i utylizacja osadu z gminnyc h 
oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Gózd” 

 
– nie otwierać do  16.06 .2008 r. do godziny 1015 

 

 

 

13.6.2. wewnętrznej z opisem:  

 

Pełna nazwa wykonawcy 

Adres 

 
Wójt Gminy Gózd - Przetarg nieograniczony ofertowy na odbiór drobnych 

odpadów stałych z kontenerów o poj. 8 m 3 , , odpadów wst ępnie 
segregowanych z  pojemników siatkowych  o poj. 2 m 3  z miejsc 
użyteczno ści publicznych, wywóz i utylizacja osadu z gminnych  

oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Gózd” 
. 

– nie otwierać do dnia  16.06.2008 r. do godziny 1015 

 
 
 
13.7. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
 

13.8. Oferent może zastrzec (najpóźniej w terminie składania ofert), jakie 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. Dokumenty o których mowa należy spiąć  
w ofercie osobno i opisać „Nie udostępniać innym uczestnikom 
postępowania”. 
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13.9. Wypełniony druk oferty (załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ) pożądane jest  
umieścić jako pierwszy w składanej ofercie. 

 
13.10. Do wypełnionego formularza oferty należy dołączyć dokumenty wymagane  

w niniejszej SIWZ.  
 
 

14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT : 
  

14.1.  Termin składania ofert: 
Oferty nale ży składa ć do dnia 16.06.2008 r. do godz. 10.00  w pok. nr 113 - 
Sekretariat  w siedzibie Zamawiającego jak w pkt. I niniejszej SIWZ. 

 
  
14.2. Termin otwarcia ofert: 

   Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna post ępowania odb ędzie si ę dnia  
16.06.2008 r. godz. 10 15   w siedzibie Zamawiającego  (sala nr 105). 

 
 

 
15.  OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY : 
 

 

15.1. Cenę oferty należy ustalić w oparciu o zakres i dane podane w niniejszej SIWZ 
wraz z załącznikami.   

15.2  W ofercie należy podać cenę w PLN netto oraz brutto , wysokość podatku   Vat 
– za : 
 a) wykonanie odbioru  1 tony wywiezionego i utylizowanego osadu  ( bez względu 
na odległość) 
 
b)  wykonanie odbioru , i zdeponowanie na składowisku odpadów komunalnych od 1 
szt. kontenera o poj. 8 m3 ( bez względu na odległość ) 
 
c)    wykonanie odbioru odpadów  wstępnie segregowanych w pojemnikach  
siatkowych o  poj. 2 m3 ( bez względu na odległość za jeden kurs ) 
 
15.3 Cena ofertowa i cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich i w tej 
walucie nastąpi rozliczenie pomiędzy wykonawca a zamawiającym. 
 
16.  KRYTERIA WYBORU OFERT  
 
 

 
Lp. 

 
Opis kryterium  
- dokumentacja 

 
Znaczenie  
(waga) % 

 

 
Opis metody przyznawanych 

punktów 

 
 
1. 

Cena ostateczna (brutto z VAT) za 
wykonanie odbioru, wywozu  1 tony  

wywiezionego i utylizowanego osadu 
(bez względu na odległość) 

 
 

80 

Proporcje matematyczne wg. wzoru: 
 

of najkorzystniejsza

of badana
waga

.

.
" "×
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liczba punktów za obok wym. cenę -  max – 80 pkt. 

 
 
2. 

Cena ostateczna (brutto z VAT) za 
wykonanie odbioru, i zdeponowanie na 
składowisku odpadów komunalnych od 
1szt kontenera poj. 8 m3. (bez względu 

na odległość) 
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Proporcje matematyczne wg. Wzoru : 
 

of najkorzystniejsza

of badana
waga

.

.
" "×





 

 
liczba punktów za obok wym. cenę .  - max – 15 pkt.   

3. 
Cena ostateczna ( brutto z VAT) za  

wykonanie odbioru i zagospodarowanie 
odpadów  wstępnie segregowanych z 

pojemników siatkowych o poj. 2 m3 (bez 
względu na odległość za 1 kurs) 
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Proporcje matematyczne wg. Wzoru : 
 

of najkorzystniejsza

of badana
waga

.

.
" "×





 

 
liczba punktów za obok wym. cenę .  - max – 5 pkt.   

4. Razem :         100 pkt. - suma łączna otrzymanych pkt. (poz.1+2 +3) 
 
 
17 .Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w  
     celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
       1.Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w ciągu 7 dni     
         od powiadomienia o wyborze, do podpisania umowy przekazanej przez   
         Zamawiającego. 
       2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę  
           pisemnie. 
 
18. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:  
 

Postanowienia te zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do 
niniejszej SIWZ. Zapisy umowy nie mogą być sprzeczne z warunkami  
i zapisami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz ogłoszeniu o przetargu.  

 
19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA : 
 

W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, oferentowi przysługują 
środki protestacyjno-odwoławcze, określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. 
zm.). 

 
 
20. ZAMAWIAJ ĄCY OKREŚLA, ŻE NINIEJSZE ZAMÓWIENIE NIE MO ŻE BYĆ  W 

CZĘŚCI POWIERZONE PODWYKONAWCOM. 
 
 
 
 
 
Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzono ………………… 
 
 


