
AGiOŚ.271.1.2015.OK  
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

download.jaslo.bip.krosoft.pl/odpady_2016 

 

Jasło: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i 

zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych 

na terenie Gminy Jasło 

Numer ogłoszenia: 263722 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 

4436669, faks 013 4436635. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminajaslo.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów 

komunalnych zmieszanych i zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest: 1.Odbiór od właścicieli nieruchomości zmieszanych/niesegregowanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz ich transport i przekazanie do uprawnionej instalacji zgodnie 

z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, czyli do Regionalnej Instalacji 

http://download.jaslo.bip.krosoft.pl/odpady_2016


Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, MPGK Spółka z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno. 

2.Odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych (zbieranych w 

sposób selektywny) i przekazanie ich do uprawnionej instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zapewniając osiągniecie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 3.Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, sprzętu AGD i RTV i przekazanie ich do uprawnionej instalacji odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i przepisami prawa w 

tym zakresie. 4.Odpady komunalne określone w pkt. 1, 2 i 3 powinny być odbierane z 

następujących miejsc: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), z 

terenów niezamieszkałych, na których mieszkańcy przebywają okresowo (np. domy letniskowe) lub 

gdzie znajdują się budynki w budowie, z domów ludowych, budynków świetlicowych, budynków i 

obiektów rekreacyjnych, szkół, budynków OSP, cmentarzy, ośrodków zdrowia, ośrodków 

rehabilitacji, a także przystanków autobusowych, od podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie gminy, z miejsc dodatkowo wyznaczanych przez Zamawiającego w trakcie 

trwania umowy. 5.Dostarczenie właścicielom nieruchomości odpowiedniej ilości i wielkości 

(pojemności) urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych takich jak: pojemniki lub kontenery 

na odpady (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych), worki na odpady komunalne (wyłącznie 

dla mieszkańców segregujących odpady). 6.Prowadzenie kontroli wykonywania segregacji 

odpadów komunalnych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze, które zadeklarowały 

segregacje odpadów oraz kontroli jakości segregacji odpadów przez te gospodarstwa domowe i 

podmioty gospodarcze. Prowadzenie w tym zakresie szczegółowej ewidencji i dokumentacji oraz 

comiesięczne przekazywanie danych Zamawiającemu. 7.Seryjne skanowanie kodów kreskowych 

ze wszystkich wystawionych do odbioru worków, pojemników na odpady komunalne oraz 

przekazywanie w terminie do 10 każdego miesiąca, transmisji danych z czytników Zamawiającemu. 

Zakup czytników leży w interesie Wykonawcy usług. 8.Sporządzanie sprawozdawczości 

statystycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa. 9.Wykonywanie przedmiotu zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI 

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 powinien posiadać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej dotyczący 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jasło, o 

którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1.Oświadczenie o dokonaniu wizji w terenie i znajomości terenu Gminy Jasło. 2.Informacja o 

podwykonawcach (jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie części prac podwykonawcom, winien 

wskazać te części zamówienia). 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin płatności faktury - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://download.jaslo.bip.krosoft.pl/odpady_2016 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Jasło ul. 

Słowackiego 4; 38-200 Jasło. 

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

20.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Gmina Jasło ul. Słowackiego 4; 38-200 Jasło sekretariat - I 

piętro. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

 


