
Nazwa zadania: Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Roźwienica , Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj. podkarpackie, tel. 
016 622-58-87, faks 016 6225822.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozwienica.itl.pl/bip
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Nazwa  zadania:  Odbiór  i  wywózka 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest świadczenie niżej wymienionych usług na terenie Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 
31.12.2013 r. Zadanie Nr 1 - Odbiór segregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 od  
właścicieli nieruchomości w ilości 1295 pojemników o pojemności 110 litrów z częstotliwością jeden 
raz  w  miesiącu  po  wyznaczonej  trasie  wg.  ustalonego  odrębnego  harmonogramu  Prowadzenie 
selektywnej zbiórki surowców wtórnych o następujących kodach: 15 01 01 - opakowania z papieru i  
tektury  -  orientacyjna  ilość  ok.  10  ton  rocznie  15  01  02  -  opakowania  z  tworzyw  sztucznych  - 
orientacyjna ilość odpadu 30 ton rocznie 15 01 07 - opakowania ze szkła - orientacyjna ilość odpadu 
35  ton  rocznie  z  częstotliwością  minimum  jeden  raz  w  miesiącu  wg.  odrębnie  ustalonego 
harmonogramu  Prowadzenie  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych  o  kodzie  20  03  07,  zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodzie 20 01 36 i 16 02 14 z częstotliwością minimum 1 raz 
w roku w miesiącu maju. Zadanie Nr 2 Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 
03 01 z budynków i terenów mienia komunalnego i cmentarzy - pojemniki o pojemności 1100 litrów w 
ilości  20  szt.  z  częstotliwością  jeden  raz  w  miesiącu  i  na  żądanie  zamawiającego  zgłoszone 
telefonicznie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.



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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla 
całości  przedmiotu  zamówienia  w  wysokości:  13  200,00  zł,  słownie:  trzynaście  tysięcy  dwieście 
złotych.  3.  Wykonawca wnosi  wadium w wybranej  przez siebie,  wymienionej  poniżej,  formie:  1)w 
pieniądzu,  przelewem  na  rachunek  bankowy:  Nr  81  9108  0006  0000  0000  0198  0003  w  BS 
Roźwienica  z  adnotacją  wadium  -  Odbiór  i  wywózka  odpadów  komunalnych  z  terenu  Gminy 
Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem 
pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w 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) w terminie 
2010-12-29,  sposób  przekazania:  Oryginał  dokumentu  zabezpieczającego  należy  złożyć  w  kasie 
Urzędu Gminy Roźwienica do godz. 09:30 a kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem winna 
znajdować się w ofercie. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się 
termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa 
zamówień  publicznych  zawarte  w  art.  45  i  46.  6.  W przypadku  niezabezpieczeni  oferty  jedną  z 
określonych  w  niniejszej  specyfikacji  form  wadium  wykonawca  zostanie  wykluczony  z  udziału  w 
postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 Wykonawca winien dostarczyć kopię decyzji Wójta Gminy Roźwienica potwierdzoną 
za zgodność z  oryginałem zezwalającą na prowadzenie  działalności  w zakresie  odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Roźwienica

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
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  spełnieniu  warunków  udziału  w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• 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 

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• 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 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.7)  Czy  ogranicza  się  możliwość  ubiegania  się  o  zamówienie  publiczne  tylko  dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres  strony internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych  warunków 
zamówienia: www.rozwienica.itl.pl/bip
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Urząd  Gminy 
Roźwienica 37-565 Roźwienica.
IV.4.4)  Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert: 
29.12.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica Pokój Nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 29.01.2011.
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


