
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
wykonanie zadania pn. 

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Pyzdry wraz z 

zagospodarowaniem. 
 

Gmina i Miasto Pyzdry 
 ul. Taczanowskiego 1 

62-310 Pyzdry 
 tel. 063 27 68 333 

 
1. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

 

2. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.pyzdry.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia.html 

 

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie wskazanych ilościowo i jakościowo w opisie przedmiotu 

zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu gminy i miasta 

Pyzdry i przekazanie ich celem zagospodarowania do instalacji regionalnej wskazanej w Planie Gospodarki Odpa-

dami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 region VII. 

Ilość wytworzonych na terenie gminy i miasta Pyzdry odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości 

są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpa-

dów wytworzonych przez producentów. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi 

1800 Mg za okres 12 miesięcy. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie 

przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

− data rozpoczęcia: od 01.07.2013 r. 

− data zakończenia: do 29.06.2014 r. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• oferent przedstawi aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 

Burmistrza Pyzdr w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie 

z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391, z 2013 

poz.21i 228) oraz aktualne zezwolenie Starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 

 



Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

•    warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał usługę odbioru 

odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez okres 

minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 1800 Mg. 

 

Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: będzie dysponował bazą magazynowo - 

transportową, której wyposażenie oraz sposób funkcjonowania będzie zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Poz. 122). Baza 

musi być usytuowana na terenie Gminy Pyzdry lub w odległości nie większej niż 60 km od granic 

tej Gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł 

prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 

nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na terenie bazy powinno być 

zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Miejsca do magazynowania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych zlokalizowane na terenie bazy, muszą być zabezpieczone 

przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników 

atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia 

lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, 

pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo 

wodne. Baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do 

parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości 

zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy 

odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na 

terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: 

punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile 

czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem 

bazy). W tym przypadku Wykonaca winien posidac stosowna umowę z podmiotem 

zewnetrznym na świadczenie tego typu usług. Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia 

do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania. UWAGA - ważne dla wykonawców: podmioty, które przed dniem wejścia w 

życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Poz. 122) 

uzyskały wpis lub złożyły wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 

ze zm.), lub gminne jednostki organizacyjne, które przed dniem wejścia w życie ww. 

Rozporządzenia prowadziły swoją działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 



właścicieli nieruchomości, powinny dostosować się do wymagań wynikających z rozporządzenia 

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Po upływie terminu 3 miesięcy, o 

którym mowa w pkt. c, Zamawiający przeprowadzi kontrolę, w związku z powyższym 

Wykonawca jest zobowiązany posiadać dokumentację techniczną i/lub fotograficzną 

potwierdzającą spełnienie wymagań w zakresie wyposażenia i funkcjonowania bazy 

magazynowo - transportowej. będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania 

selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji 

kompaktującej ale z funkcją hakową lub bramową ( do odbioru odpadów gromadzonych w 

dzwonach lub kontenerach typu KP) oraz kontener do odbioru gruzu budowlanego. Pojazdy te 

muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi 

teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. 

Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem 

przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na 

odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie 

pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i 

odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane 

o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez 

Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające 

sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w 

urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

•  Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy iż posiada osoby zdolne do wykonania 

zamówienia. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• warunek zostanie spełniony poprzez posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 700 000,00 zł . 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień 

składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia” 

 

6. Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) 

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena -100% 

8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 6.05.2013 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry pok. nr 16. 

 

9. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



 

10. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 

2) zawarcia umowy ramowej, 

3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

 

11. 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. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmianą przepisów prawa podatkowego mająca 

wpływ na wysokość podatku VAT. Jeśli w trakcie realizacji umowy nastąpiła urzędowa zmiana stawki 

podatku VAT mająca wpływ na wysokość wynagrodzenia - Wykonawca skoryguje odpowiednio wyna-

grodzenie uwzględniając nową stawkę podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wy-

stawienia stosownych dokumentów finansowych. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodze-

nia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie dokonano; wszelkie zmiany wymagają aneksu podpisane przez wykonawcę i zamawiającego. 

 


