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Czernice Borowe: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów 

komunalnych z terenu gminy Czernice Borowe  

Numer ogłoszenia: 107213 - 2013; data zamieszczenia : 11.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Czernice Borowe , ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, woj. 

mazowieckie, tel. 0-23 674-62-15, 674-60-90, faks 0-23 674-62-15. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.czerniceborowe.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Odbiór i zagospodarowanie stałych 

odpadów komunalnych z terenu gminy Czernice Borowe. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

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

zamówienia jest: 1. odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z 

nieruchomości, zmieszanych i zebranych selektywnie, 2. wyposaŜenie właścicieli nieruchomości w 

worki do selektywnej zbiórki odpadów, przedstawienie właścicielom nieruchomości oferty zakupu, 

dzierŜawy lub innej formy uŜytkowania pojemników na odpady zmieszane o pojemności: 110 - 7000 

l, 3. zorganizowanie na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 

4. zorganizowanie na terenie gminy zbiórki odpadów - mebli i wielkogabarytowych, sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (z wystawki).. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  



• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• Zamawiający informuje, Ŝe przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia 

podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych, w 

zw. art. 67 ust. 2. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 

90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamawiający Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy). 3. Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych 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. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu 

naleŜy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Czernicach Borowych nr rachunku: 77 

8924 0007 0000 4011 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, z adnotacją: wadium - Odbiór i 

zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernice Borowe. Za termin 

wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 

Zamawiającego. Kopię przelewu naleŜy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub 

innego dokumentu, oryginał naleŜy złoŜyć w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Czernicach Borowych, 

najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 10:00, a kopię tego dokumentu wpiąć do oferty. 

III.2) ZALICZKI  



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia ten warunek, jeŜeli przedstawi: 1) aktualny 

wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Czernice 

Borowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia ten warunek, jeŜeli przedstawi: 1) wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonaniem, w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług polegających na odbieraniu 

odpadów komunalnych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia ten warunek, jeŜeli przedstawi: 1) moŜliwość 

dysponowania, do odbioru odpadów zmieszanych co najmniej 2 samochodami z funkcją 

kompaktującą, 2) moŜliwość dysponowania, co najmniej 2 samochodami do odbioru 

odpadów zebranych selektywnie, 3) moŜliwość dysponowania 1 samochodem 

skrzyniowym do odbierania odpadów, bez funkcji kompaktującej, 4) samochody będą 

trwale oznakowane, w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi z 

podaniem numeru telefonu, 5) posiada bazę magazynowo - transportową usytuowaną na 

terenie gminy Czernice Borowe lub w odległości nie większej niŜ 60 km od granicy tej 

gminy, 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia ten warunek, jeŜeli przedstawi opłaconą 

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 



ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niŜ 500 tysięcy złotych. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

naleŜy przedło Ŝyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje;  

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 

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 

naleŜycie;  

• wykaz narzędzi, wyposaŜenia 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, Ŝe 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, Ŝe inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia;  



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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 takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 

do grupy kapitałowej;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą 

określonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• inne dokumenty  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Czernice 

Borowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

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: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  



Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Na podstawie art. 144 Pzp, Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie: 1) zmiany personalnej - dopuszczającej 

zmianę, wymienionych w umowie, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych jako 

osoby do kontaktu; 2) zmiany uchwał podjętych przez Zamawiającego, mających wpływ na 

realizację usługi, 3) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 4) zmiany w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego 

realizację; 2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2 i 3 dopuszczalne jest zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie dopuszczalne jest o kwotę nie większą niŜ 

udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia. 3. Zmiana 

dokonywana jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i skutkuje podpisaniem aneksu do 

umowy zawierającego wskazaną zmianę. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.czerniceborowe.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w 

Czernicach Borowych, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

19.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czernicach Borowych, ul. Dolna 2, 06-415 

Czernice Borowe, pokój nr 6.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 

 


