
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 
Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Grodzisko Dolne 

37-306 Grodzisko Dolne 
tel.(0-17) 24-30-003 
www.bip.grodziskodolne.pl 

 
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 
 
Adres strony internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.grodziskodolne.pl 
 
Przedmiot i zakres zamówienia: 
 

 
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH 

I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE    

Kod CPV:  

90.50.00.00-2 – usługi wywozu odpadów komunalnych  

90.00.00.00-7 – usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów czyszczenia/sprzątania i usługi  

  ekologiczne.  

90.51.20.00-9 – usługi transportu odpadów 

90.51.31.00-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  

90.51.40.00-3 – usługi recyklingu odpadów 

 
Zakres zamówienia obejmuje:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych ze wszystkich 

nieruchomości na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz ich zagospodarowanie. 

Sposób realizacji zamówienia:  

Odbiór odpadów obejmuje:  

a) comiesięczną zbiórkę „u źródła”- odbiór odpadów zmieszanych (worki lub pojemniki) 

oraz odpadów segregowanych (worki) wystawione przed posesjami przy drogach 

gminnych i powiatowych, 

b) co najmniej raz na półrocze zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon przeprowadzaną w wyznaczonym 

miejscu w każdej miejscowości Gminy, 

c) na zgłoszenie telefoniczne odbiór zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych 

w kontenerach KP-7 oraz opróżnianie pojemników typu ,,dzwon” do selektywnej zbiórki 

stłuczki szklanej, 

http://www.bip.grodziskodolne.pl/


d) w miarę zapełnienia regularne opróżnianie pojemników na zużyte baterie 

i przeterminowane leki, 

e) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców 

gminy Grodzisko Dolne. 

Inne informacje: 

1. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w terminie 30 dni od daty 

wpływu prawidłowo wystawionych faktur do Urzędu Gminy pod warunkiem przedłożenia 

wszystkich dokumentów określonych poniżej:  

 Raport wagowy wskazujący dokładne miejsce odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju 

odebranych odpadów ( zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów). 

 Karty przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Miesięczny wykaz numerów sczytanych kolektorem danych z kodów kreskowych 

znajdujących się na odebranych workach lub pojemnikach.   

 Miesięczny rejestr worków i pojemników odebranych bez kodu kresowego, zawierający co 

najmniej datę, nazwę miejscowości, numer nieruchomości, ilość worków/pojemników 

z odpadami zmieszanymi oraz ilość worków z odpadami segregowanymi.  

 Miesięczny wykaz właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady   

 
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert częściowych. 
 
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
Termin wykonania zamówienia: 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust i 2 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2) Spełniają warunki dotyczące : 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 



2) Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków: 

 przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą 

„ spełnia albo nie spełnia”. 

 niespełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem 

z postępowania: Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
Informacja na temat wadium:  
 

1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości  3 000,00 PLN  

2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wniesione w formie:  

 pieniądza 

 poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

 gwarancji bankowej 

 gwarancji ubezpieczeniowej  

  poręczenia udzielanego 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 (t.j. 

Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 275 z późn. zm.).  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego tj. BS Leżajsk 

o/Grodzisko Dolne 53 9187 1024 2003 2000 1270 0005 przed upływem terminu składania 

ofert. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) 

załączona do oferty.  

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika 

to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert 

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , którym zwrócono 

wadium na podstawie art.46.ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 



8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 
 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

 Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie. 

 Nie wniósł należytego zabezpieczenia wykonania umowy. 

 Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez 

jednego z uczestników konsorcjum.  

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
a) cena – waga kryterium 97% 
b) ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych w danym roku kalendarzowym – 

waga kryterium 3% 
 

Miejsce i termin składania ofert: 
 

Urząd Gminy Grodzisko Dolne, pok. nr 17, 37-306 Grodzisko Dolne 
 Termin składania ofert: 17 listopad 2015 r. do godz. 10:00 
 
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać 
umowy ramowej. 
 
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie 
zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
 
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 
 



Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można 
odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – budynek Urzędu Gminy, pokój nr 05 lub 
otrzymać drogą pocztową po przesłaniu wniosku o wydanie Specyfikacji z podaniem numeru 
NIP wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  
 
Cena specyfikacji: 10,00 zł ( cena zawiera podatek VAT) – obejmuje koszty jej druku oraz 
przekazania. 
 
Wpłaty można dokonać osobiście w kasie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne w godzinach 7.30 
–15.00 lub przelewem w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek 
Zamawiającego Nr 64 9187 1024 2003 2000 1270 0001 Bank Spółdzielczy w Leżajsku 
Oddział w Grodzisku Dolnym . 
  
Pracownik  uprawniony do kontaktu z wykonawcami – Barbara Danak  
tel. (017) 243-60-03  wew. 162 
 

         

 

 

                       ZATWIERDZAM 

 

            

              ……………………………………… 

 

Ogłoszenie zostało zatwierdzone do publikacji przez Wójta Gminy w dniu 04.11.2015 r. 

 

 


