
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.kluczewsko.gmina.pl 

 

Kluczewsko: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko 
Numer ogłoszenia: 87727 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kluczewsko , ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, woj. 
świętokrzyskie, tel. 044 7814246 w. 20. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.kluczewsko.gmina.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie 
Gminy Kluczewsko. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem 
zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kluczewsko z sołectw: Bobrowniki, Bobrowska 
Wola, Boża Wola, Brzeście, Ciemiętniki, Dobromierz, Jakubowice, Januszewice, Jeżowiec, 
Kluczewsko, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Mrowina, Kolonia Pilczyca, Komorniki, Komparzów, 
Łapczyna Wola, Miedziana Góra, Mrowina, Nowiny, Pilczyca, Praczka, Rączki, Rzewuszyce, 
Stanowiska, Zalesie, Zmarłe. - gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany, 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, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami, wprowadzonego uchwałą nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2012 - 
2018 oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na ternie Gminy Kluczewsko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 
załącznik nr 9 do SIWZ. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.30.00-6, 
90.51.31.00-7. 
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: 18. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę 
wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) 
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 

http://www.kluczewsko.gmina.pl/


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że posiada zezwolenie 

na transport odpadów, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.,poz. 21). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 1 usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych, z których każda wykonywana była na rzecz właścicieli nieruchomości w 
sposób ciągły przez okres, co najmniej 12 miesięcy, która to usługa bądź usługi 
obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 
400 Mg, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie UWAGA: Zgodnie z §1 ust. 2 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, dowodami, o których 
mowa w pkt. 3 są: poświadczenia albo oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. 
Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, wykonawca w miejsce poświadczeń, o których 
mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, 
określone w §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009 r. (Dz. U. Nr 226,poz. 1817) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w ilości, co najmniej: dwóch samochodów specjalistycznych 
przystosowanych do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, dwóch samochodów 
przystosowanych do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, jednego 
samochodu do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
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; 

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) 
1. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium 

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 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w 
przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 15 wzoru umowy 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.kluczewsko.gmina.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 
Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12, 29 - 120 Kluczewsko. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12; 29-120 
Kluczewsko. Biuro Obsługi Interesanta pokój nr. 4. 
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 

 

Zatwierdził: 

KIEROWNIK REFERATU  

                                                                                                       Infrastruktury, Rolnictwa 

                                                                                                           i Ochrony Środowiska  

                                                                                                      ROMAN NOWAK 

 


