
Kowary: WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMO ŚCI 

KOMUNALNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZEZK W KOWARACH  

Numer ogłoszenia: 31882 - 2011; data zamieszczenia:  28.02.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych , ul. Dworcowa 11, 58-530 Kowary, 

woj. dolnośląskie, tel. 075 7182308, faks 075 7614805. 

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:  WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z 

NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZEZK W KOWARACH. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

wywóz odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 ze zm.), wg ustalonego harmonogramu 

pochodzących z nieruchomości komunalnych zarządzanych ZEZK w Kowarach wymienionych w 

załączniku Nr 1do umowy dwa razy w tygodniu w poniedziałek i piątek. Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje: 1)wyposażenie nieruchomości w oznaczone adresem pojemniki na odpady komunalne w dobrym 

stanie technicznym w ilości, która zapewni należyte wykonanie usługi z budynków będących w zarządzie 

ZEZK na terenie miasta Kowary wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy 2)naprawę oraz wymianę 

pojemników zużytych w czasie eksploatacji bądź uszkodzonych w trakcie ich opróżniania, 3) wywóz 

odpadów komunalnych z pojemników i pozostawionych poza pojemnikami w przypadku przepełnienia 

pojemników oraz uprzątnięcia i zabrania odpadów wysypanych w trakcie opróżniania pojemników dwa razy 

w tygodniu w poniedziałek i piątek. 4) wykonywanie wg potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku dezynfekcji 

pojemników, 5) zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów przed świętami i w związku z porządkami 

wiosennymi do trzech razy w tygodniu na zgłoszenie zamawiającego, 6) wywóz odpadów 

wielkogabarytowych, elektrycznego i elektronicznego sprzętu domowego itp. z miejsc wytypowanych przez 

Zamawiającego na zlecenie Zamawiającego szacunkowa ilość ok. 9 ton miesięcznie 7) utrzymywanie w 

należytym stanie higienicznym pojemników oraz ich otoczenia w obrębie osłony a w przypadku jej braku w 
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promieniu 2 metrów od pojemników. 8) Transport pojemników z miejsca postoju do miejsca opróżnienia i 

odstawienie ich na miejsce postoju. Ilość mieszkańców może ulegać zmianie, a ilość wykazana w 

Załączniku Nr 1 do umowy została ujęta na dzień 31.01.2011r tj. 815 osób. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.51.10.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  WADIUM 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 2.000,00 zł. Wadium może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.1. Pieniądzu, 1.2. Poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym 1.3. Gwarancjach bankowych, 1.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5. 

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz 275). 

2.Wadium w formie pieniężnej należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP 

o/Kowary nr 45102021240000810200110635 3.Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy 

dołączyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem do oferty, a oryginał przedłożyć w 

sekretariacie zarządu przy ul. Dworcowej 11 4.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli z 

chwilą otwarcia ofert znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Wykonawca, który nie 

wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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 żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek ich posiadania tj. a) zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Kowary 

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) 

Page 2 of 6

2011-03-01mhtml:file://D:\Leszek\Pulpit\Zaproszenie do skladania ofert 2011r\Śmieci komunalk...



ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. 

Nr 132, poz. 622 ze zm.), b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

odpadów zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 

poz. 628 ze zm.) lub udokumentują zwolnienie z obowiązku posiadania takiego zezwolenia. c) 

Zaakceptują Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Kowary Uchwała nr 

XLVII/262/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 czerwca 2006r. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

a) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 

zamówienia w zakresie wywozu nieczystości stałych, o wartości nie mniejszej niż 140 tys. zł. 

Brutto każde. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

a) Przedłożą wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (przynajmniej 1 pojazd 

specjalistyczny do wywozu odpadów komunalnych, 1 pojazd skrzyniowy o ładowności. powyżej 5 

ton. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

a) Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) za 

szkody wyrządzone osobom trzecim lub inny dokument potwierdzający że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę 140 tys. zł okres ochrony ubezpieczenia musi odpowiadać 

okresowi świadczenia usługi. 

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 spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
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odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

� wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

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  

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

należy przedło żyć: 

� 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  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące 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 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 
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potwierdzaj ący, 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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  bip.kowary.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Eksploatacji 

Zasobów Komunalnych w Kowarach 58-530 Kowary ul. Dworcowa 11. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  14.03.2011 

godzina 10:00, miejsce: Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach 58-530 Kowary ul. 

Dworcowa 11 w sekretariacie pokój nr 1. 

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

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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