
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.nowadeba.pl 

 

Nowa Dęba: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba 

Numer ogłoszenia: 90054 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 

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 Nowa Dęba , ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. 

podkarpackie, tel. 015 8462671, faks 015 8465137. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowadeba.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, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy (w tym zamieszkałych sezonowo) oraz nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Nowa Dęba (należy przez to rozumieć 

teren Miasta i Gminy Nowa Dęba) tj. 1) Odbieranie wskazanych w przedmiocie zamówienia 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, 2) Prowadzenie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 3) Transport i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 

03 01, 20 02 01 w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów określonej dla regionu 

http://www.nowadeba.pl/


północnego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wskazanej w 

obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Szczegółowy zakres zadania zawiera 

rozdział III SIWZ.. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50% zamówienia 

podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.50.00.00-2, 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: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany 

wnieść wadium w wy-sokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy ) do dnia 26 kwietnia 2016 r. 

do godz. 11:00. 2.Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp: 3.W przypadku 

wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa 

Dęba w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr rach: 82 9434 1083 2003 1300 

0101 0007. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument 

wadium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 5.Nie wniesienie 

wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 6.Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści 

zobowiązanie zgod-ne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w 

SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 3)zawarcie umowy w sprawie 



zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przy-czyn leżących po stronie wykonawcy. 7.Zwrot 

wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo za-mówień publicznych. 

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 wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komu-nalnych 

od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r., poz. 391), aktualne 

zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zmianami). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania 

odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebra-nych odpadów 

komunalnych co najmniej 1000 Mg ( rocznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że 

usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; dwoma pojazdami przystosowanymi do 

odbierania selektywnie zebranych od-padów komunalnych, które spełniają wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wyma-gań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 

bazą magazynowo - transportową usytuowaną w gminie Nowa Dęba lub w od-ległości nie 

większej niż 60 km od granicy gminy Nowa Dęba, usytuowaną na ter-enie, do którego 

posiada tytuł prawny spełniającą wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez 

wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300 000 złotych (słownie : trzysta tysięcy 

00/100 ). 

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; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Oferent wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nierucho-mości o 

łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1000 Mg ( rocz-nie) wraz z 

dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana 

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. 

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: 

 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; 

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; 

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) 

Kopię wpłaty wadium, Oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 1 do SIWZ formularz 

ofertowy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale pod-

wykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, 

których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom. 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: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny 

dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od od-powiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przed-miotem zamówienia; 

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 - Termin płatności faktur - 2 

IV.2.2) 

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

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 

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie w przypadku: 1.klęski żywiołowej; 2. 

warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających świadczenie usługi, 3. 

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 



właścicieli nieruchomości do celów świadczenia usługi, 4.siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 5.zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie. 6.zmiany harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym z uwzględnieniem 

zapisów j/w, 7.zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 8. zmiany stawki 

podatku VAT, 9.ograniczenia zakresu rzeczowego, 10.Zmian wynikających z przepisów prawa a w 

szczególności : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, 

Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne, 11.Zmiany mogą być dokonywane przy zachowaniu następującej 

kolejności postępowan-ia: 1.Pisemny wniosek strony umowy o zmianę umowy wraz z 

uzasadnieniem i wskazaniem podstawy zmiany umowy zawartej w warunkach zmiany umowy; 

2.Sporządzenie aneksu do umowy i podpisanie przez strony umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.nowadeba.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UMiG Nowa 

Dęba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 302. 

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

ofert: 26.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta ( parter, obok głównego wejścia). 

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 

 
BURMISTRZ 

Wiesław Ordon  


